Um Conto Arco-Íris
Concurso de literatura para a infância

REGULAMENTO

e-mail porto@ilga-portugal.pt
porto.ilga-portugal.pt
T. +351 927 567 666
UPTEC – Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto
Praça Coronel Pacheco, nº 2, Sala 9
4050-453 Porto

O concurso “Um Conto Arco-Íris” é uma iniciativa da Associação ILGA Portugal –
Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual e Transgénero, uma Instituição Particular de
Solidariedade Social que trabalha em prol dos direitos das pessoas LGBT. Esta
iniciativa é levada a cabo no âmbito do Porto Arco-Íris, um projeto dirigido à região
norte, apoiado pelo Programa Operacional Potencial Humano do Quadro de
Referência Estratégico Nacional, que tem como missão contribuir para o cumprimento
do IV Plano Nacional para Igualdade no que concerne ao combate à discriminação em
função da orientação sexual e da identidade de género. O concurso destina-se a
incentivar autoras/es a conceber histórias ilustradas de caráter inédito em língua
portuguesa, dirigidas à infância, baseadas nos princípios da não discriminação em
função da orientação sexual e da identidade de género, promovendo a visibilidade e
uma imagem positiva das identidades LGBT.
1 - O argumento dos trabalhos deverá ser dirigido a um público infantil e abordar
temas relacionados com as vivências das pessoas lésbicas, gays, bissexuais e
transexuais, veiculando uma imagem positiva das mesmas.
2 - O concurso está aberto a todas/os as/os cidadãs/ãos com idade igual ou superior a
16 anos.
3 - A autoria pode ser coletiva, podendo ser apresentados no máximo dois trabalhos
por autor/a ou grupo de autores/as.
4 - O texto e as ilustrações terão que ser inéditos e originais, da autoria das/os
candidatas/os, e terão que destinar-se exclusivamente aos fins do presente concurso,
não podendo em caso algum ter sido publicados anteriormente. Em caso de
reivindicação posterior de autoria por outrem, a responsabilidade de resposta será de
quem apresentou a obra a concurso e não da Associação ILGA Portugal.
5 - O trabalho deverá ser apresentado em língua portuguesa, de acordo com o novo
acordo ortográfico, e recorrendo a uma linguagem adequada ao público-alvo.
6 - O trabalho escrito deve ser apresentado com o limite máximo de 24 páginas
escritas e/ou ilustradas em formato não superior a A4. A capa deve incluir o nome
dos/as autores/as, eventuais pseudónimos e o título do trabalho. Só serão aceites
trabalhos devidamente identificados.
7 - A data limite para apresentação dos trabalhos a concurso é dia 28 de fevereiro de
2013.
8 – Os trabalhos deverão ser preferencialmente enviados em versão digital para o
endereço eletrónico porto@ilga-portugal.pt com a referência “Um Conto Arco-íris”
no assunto. O nome das/os autores/as e/ou pseudónimo(s), o título do trabalho e os
respetivos contactos deverão constar também na mensagem. Também pode ser
enviada em alternativa uma cópia impressa para: “Concurso Um Conto Arco-Íris”,

Porto Arco-Íris, UPTEC – Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do
Porto, Praça Coronel Pacheco, n.º2, sala 9, 4050-453 Porto (Portugal).
9 - Os trabalhos apresentados são submetidos ao direito da avaliação da direção da
Associação ILGA Portugal e do Júri.
10 - O Júri será constituído por 4 elementos:
- o escritor Richard Zimler
- o ilustrador Rui Vitorino Santos
- a psicóloga Marta Crawford
- um/a representante da Direção da Associação ILGA Portugal.
A candidatura de elementos do júri ou de elementos dos órgãos dirigentes e equipa
técnica da organização não será admitida.
11 - O Júri seleciona apenas uma obra final para publicação, de entre as obras que
cumpram o regulamento. As decisões do júri são tomadas por maioria.
12 – O trabalho vencedor conquista o direito a ser publicado, não havendo lugar a
prémios em valores monetários.
13 – Os/as autores/as da obra vencedora podem, se assim o entenderem, ceder os
direitos de edição à Associação Ilga Portugal e comprometem-se, em qualquer das
situações, a facilitar as modificações consideradas necessárias para a publicação.
14 – Todos os trabalhos a concurso poderão vir a ser alvo de uma exposição
promovida pela organização, num espaço público e em data a definir.
15 - Os casos omissos e as dúvidas de interpretação serão resolvidos pela
organização e pelo júri, de cuja decisão não haverá recurso.
16 - O anúncio da obra vencedora será feito durante a Feira do Livro LGBT do Porto, a
decorrer durante o mês de março de 2013, sendo também divulgado na página oficial
da organização (ilga-portugal.pt). A publicação da obra deverá ter lugar até ao dia 13
de setembro de 2013.
17 - Os pedidos de informação poderão ser dirigidos à organização do concurso,
através do e-mail porto@ilga-portugal.pt ou pelo telefone número +351 927 567 666.

