
  
 

 
 
 

REGULAMENTO 
BRAGA ALER+ 

BOOK TRAILER 2020 
 

 
O presente regulamento estabelece as regras gerais do Concurso Braga A           

Ler+ Book Trailer, a realizar no âmbito das ações do Plano Local de Leitura              

Braga. 

Um book trailer é um vídeo curto que tem como objetivo apresentar, de             

maneira breve e visual a atmosfera de um livro, sem mostrar a trama completa              

nem o desenlace, de maneira a sugerir e criar o interesse do leitor para ler               

aquela obra.  

Na página web https://projetolivrosentretakes.wordpress.com/ podem ser      

consultadas ligações, onde são mostrados exemplos de book trailers e          

recomendações para realizar um projeto. 

 
 

Artigo 1.º 
Objetivos 

 

O objetivo central do Concurso Book Trailer é estimular, promover e dinamizar            

hábitos de leitura e pôr à prova competências de expressão escrita e artística             

na comunidade leitora. Promover a cultura, as Bibliotecas e o Plano Local de             

Leitura de Braga.  

Artigo 2.º 
Destinatários 

 
A participação é aberta ao público escolar e a toda a comunidade do concelho              

de Braga, distribuídos pelas seguintes categorias literárias: 

 

 

 



  
 

 
a) Literatura infantil; 

b) Literatura juvenil; 

c) Literatura para adultos. 

 

Artigo 3.º 
Participação e Submissão de trabalhos 

1. Participação:  

a) A participação poderá ser a título individual ou, no máximo, uma equipa            
de 2 pessoas.   

b) Cada pessoa ou equipa pode apresentar apenas um book trailer a           
concurso.   

c) O book trailer deverá ser baseado num livro à escolha (ficção ou não).             
  

d) O book trailer deverá ter uma duração mínima de 30 segundos e            
máxima de 2 minutos.   

e) O book trailer deve ser inédito e não poderá ter sido apresentado            
noutro concurso.   

f) O book trailer poderá conter um máximo de 3 ilustrações da obra            
original.  

g) O book trailer deverá conter uma ficha técnica. 
 
  

2. Submissão de trabalhos: 

Enviar o book trailer, juntamente com a declaração de autorização de           

participação e de direitos autorais por wetransfer, para o email:          

pllbraga@cm-braga.pt  

 

Publicar o book trailer na internet (p. ex. youtube, vimeo) e enviar o link,              

identificando a categoria a que se candidata, juntamente com a declaração de            

autorização de participação e de direitos autorais, para o email:          

pllbraga@cm-braga.pt  

Serão excluídos do concurso todos os book trailers que não apresentem os            

requisitos e as bases solicitadas, bem como os apresentados fora do prazo            



  
 

 
estipulado.  

Data limite de submissão de trabalhos até ao dia 10 de junho de 2020, às               

23h59.  

 
Artigo 4.º 

Condições gerais de participação 
 

1. Ao participar no concurso, os concorrentes comprometem-se a respeitar o          

presente regulamento e as decisões do júri que a ele preside. 

 
Artigo 5.º 
Avaliação  

 

A avaliação terá os seguintes critérios:  

1. Criatividade; 

2. Capacidade de síntese; 

3. Qualidade artística; 

4. Qualidade técnica; 

5. Correção linguística; 

6. Correspondência entre a linguagem visual e o texto original que é           

representado. 

 

Artigo 6.º 
Júri 

 
1. O júri será constituído por um representante do Plano Local de Leitura            

Braga, um profissional do setor audiovisual e um professor universitário na           

área da Literatura.  

 
Artigo 7.º 

Vencedores 



  
 

 

Será premiado o melhor book trailer em cada uma das seguintes categorias            

literárias, com um cartão oferta no valor de 25 euros :  

a) Literatura infantil; 

b) Literatura juvenil; 

c) Literatura para adultos. 

 

O anúncio dos vencedores será feito através dos canais de comunicação das            

entidades organizadoras.  

 
 

Artigo 8.º 
Certificados e Prémios 

 
 

Todos os participantes terão direito a um certificado de participação, a ser            

enviado por email, após o concurso. 

Os vencedores terão direito a um prémio a anunciar e a um certificado. 

 
 

Artigo 9º 

Direitos de utilização e consentimento de divulgação 

Os autores de cada trabalho responsabilizam-se pelo seu conteúdo e garantem           

que o mesmo é integralmente da sua autoria, salvaguardando que o trabalho e             

a respetiva divulgação não infringem quaisquer direitos de autor ou direitos           

conexos.  

A divulgação, quer dos trabalhos vencedores, quer de outros trabalhos a           

concurso, fica dependente de consentimento expresso e explícito a prestar nos           

termos do modelo anexo ao presente regulamento.  

 
 



  
 

 
Artigo 10.º 

Casos omissos 
 

Compete ao Júri a decisão sobre qualquer matéria omissa neste Regulamento.  

 

  



  
 

 
 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

Maiores de idade 

 

Eu, ___________________________________________________, com o    

Cartão de Cidadão nº ___________, no âmbito do concurso BRAGA A LER+            

BOOK TRAILER 2020 , iniciativa do Plano Local de Leitura de Braga, declaro            

que o meu vídeo é inédito e não infringe os direitos autorais e conexos da obra                

retratada no meu trabalho. Autorizo que o meu vídeo seja publicado e            

divulgado nas redes sociais das instituições que integram o PLL Braga (RBB,            

BLCS, UMinho e Município de Braga). 

 

Assinatura: ____________________________ 

Data: ______/______/_______ 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Menores de idade 

 

Eu,___________________________________________________, 

encarregado de educação de _______________________________, com o       

Cartão de Cidadão nº _____________, no âmbito do concurso BRAGA A           

LER+ BOOK TRAILER 2020 , iniciativa do Plano Local de Leitura de Braga,            

declaro que o vídeo do meu educando é inédito e não infringe os direitos              

autorais e conexos da obra retratada no meu trabalho. Autorizo que o seu             

vídeo seja publicado e divulgado nas redes sociais das instituições que           

integram o PLL Braga (RBB, BLCS, UMinho e Município de Braga). 

 

Assinatura do encarregado de educação: ____________________________ 

Data: ______/______/_______ 


