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REGULAMENTO  

 PRÉMIO INTERNACIONAL DE ILUSTRAÇÃO EM PORCELANA  

1ª EDIÇÃO – Ano 2019 

 

Âmbito  

O presente regulamento estabelece as regras e critérios que regem o funcionamento do 

Prémio Internacional de Ilustração em Porcelana, uma iniciativa da Vista Alegre Atlantis, S.A. e 

da Tcharan Editora em parceria com Câmara Municipal de Ílhavo.  

O Prémio Internacional de Ilustração em Porcelana, com periodicidade anual, tem como 

objetivo desenvolver e potenciar a ilustração na porcelana, aliado à referência da grande 

marca portuguesa “Vista Alegre”, de reconhecido interesse nacional e internacional. 

 

Tema 

Para esta 1ª Edição do Prémio Internacional de Ilustração em Porcelana 2019, o tema 

escolhido é “ESPAÇO”. 

 

Destinatários 

Este concurso é aberto a todos os interessados, maiores de 18 anos de idade.  

 

Inscrição  

 O período de inscrições realiza-se entre 29 de outubro e 31 de dezembro de 2018.  

 Cada participante deverá realizar a sua inscrição efetuando o registo no site 

www.piip.vistaalegre.com  

 Após o registo no concurso o participante será contactado com as condições e método de 

pagamento que deverá ser realizado através de transferência bancária (serão cobradas taxas 

adicionais relativas aos processamentos bancários de países fora da União Europeia). Cada inscrição tem um 

custo de 50,00€ e só será válida mediante realização de pagamento.   

 Após validação da inscrição e respetivo pagamento, o participante pode levantar a peça que 

servirá de suporte à ilustração.  

http://www.piip.vistaalegre.com/
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 O levantamento da peça deverá ser realizado até 31 de dezembro de 2018 no seguinte 

endereço: Museu Vista Alegre / 3830-292 Ílhavo. Em alternativa, caso o participante o solicite, 

poderá ser feito o envio da mesma sendo cobrado no destinatário os respetivos portes de 

envio.  

 Cada participante pode enviar até três propostas, no máximo, sendo que cada trabalho 

deverá ter uma inscrição individual.  

Submissão de trabalhos e respetivas características 

 Os trabalhos deverão ser enviados até às 24h00 do dia 31 de janeiro de 2019.  

 As propostas devem ser submetidas no site www.piip.vistaalegre.com, respeitar o tema 

“ESPAÇO” escolhido para o ano de 2019, e conter os seguintes elementos: 

a) Planificação da peça com a ilustração inserida, usando os moldes disponíveis no site do 

concurso e respeitando as zonas assinaladas como espaço de ilustração. A planificação 

deve ser enviada em formato JPG mantendo o formato e a resolução do ficheiro original 

(descarregado do site). 

b) Simulação da peça com a ilustração. Esta simulação deve ser enviada em formato JPG 

não excedendo os 5 MB. 

Sugestão: pode-se colar na peça os elementos da ilustração e fotografá-la para envio. 

c) Envio de outro tipo de registo que o autor considere importante para a boa 

compreensão da peça. 

  As propostas que não cumpram os critérios e requisitos acima descritos serão excluídos do 

Concurso. 

  O participante garante que é o autor e detém o respetivo direito autoral da ilustração com 

a qual participa no concurso, ou que esse direito lhe foi concedido, mediante autorização 

expressa e formal, pelo respetivo titular.  

 

Critérios 

Os critérios de referência usados para a avaliação dos trabalhos são:   

 Originalidade e criatividade na interpretação do tema proposto; 

 Qualidade da execução técnica; 

 Adaptação da decoração à forma do objeto selecionado.  

 

 

 

 

http://www.piip.vistaalegre.com/
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Júri e decisão 

O júri será composto por um representante da Vista Alegre Atlantis, S.A., dois representantes 

da editora Tcharan, um representante da Câmara Municipal de Ílhavo e um membro 

convidado de relevância no panorama da ilustração internacional. 

Ao júri é reservado o direito de não atribuir o prémio, caso nenhuma das propostas 

submetidas a concurso reúna qualidade técnica ou artística.  

Não haverá recurso das deliberações do júri. 

 

Prémio 

 Será selecionada uma ilustração de todas as participações recebidas. 

 A proposta da ilustração vencedora será anunciada no dia 24 de abril de 2019, no site oficial 

www.piip.vistaalegre.com 

 O vencedor  recebe um Prémio constituído por: 2.000€ (dois mil euros) e um diploma. O valor 

monetário deste prémio será comparticipado pelo Município de Ílhavo.  

 Serão selecionados os trabalhos de 10 (dez) participantes para fazer parte de uma exposição 

no Museu Vista Alegre e do catálogo da exposição. 

 

Exposição  

 Serão convidados 10 (dez) participantes para envio dos trabalhos originais, com vista a 

serem expostos. Os trabalhos serão aplicados na peça de porcelana selecionada para o 

concurso e, no final do período de Exposição estas serão oferecidas aos respetivos autores. 

 Ao júri é reservado o direito de reduzir o número de selecionados, caso as propostas não 

apresentem qualidade técnica e artística.  

 Os selecionados serão convidados a participar numa oficina de pintura cerâmica, a realizar 

na Fábrica da Vista Alegre, onde poderão concretizar o seu projeto. Estas peças ficarão para o 

acervo do Museu Vista Alegre. 

 A exposição será inaugurada no dia 4 de maio de 2019 e estará patente até ao dia 30 de 

agosto de 2019. 

 

Direitos de Reprodução 

  Os participantes autorizam a organização a reproduzir as suas ilustrações, sem qualquer 

restrição ou pagamento, no catálogo e website, cartazes e postais, convites e folhetos, artigos 

de imprensa e televisão, desde que integrados no contexto do prémio e respetiva exposição. 

http://www.piip.vistaalegre.com/
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 A Vista Alegre Atlantis, S.A. reserva-se o direito de escolher uma ou mais peças das 

selecionadas pelo júri, para serem produzidas e comercializadas pela marca “Vista Alegre”, 

sendo, em documento próprio e de acordo com as condições a acordar a essa data entre a 

Vista Alegre e o Autor em causa, salvaguardados os direitos de autor das peças em causa.  

 

Protecção de Dados Pessoais 

Os dados pessoais recolhidos no âmbito do presente Concurso serão processados por Vista 

Alegre Atlantis SA, enquanto entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais. 

Os dados recolhidos destinam-se ao registo de candidaturas, processamento de prémio e 

contactos em futuras iniciativas similares, responsabilidade a cargo das entidades promotoras, 

sendo mantidos durante o período necessário para a prossecução das finalidades descritas, e 

cumprimento de obrigações legais.  

Aos participantes é garantido o acesso, retificação, alteração, objeção ao tratamento, 

portabilidade ou eliminação dos seus dados pessoais através de email para 

dpo@vistaalegre.com ou de envio de carta para a morada Vista Alegre, Lugar da Vista Alegre, 

3830-292 Ílhavo. 

Nos termos do Regulamento Geral da Proteção de Dados, os candidatos têm o direito de 

retirar o seu consentimento a qualquer momento, o que não invalida, no entanto, o 

tratamento efetuado até essa data com base no consentimento previamente dado. A retirada 

de consentimento para o tratamento dos dados pessoais implicará a exclusão da participação 

no Concurso. 

 

Regulamento 

A participação na 1ª Edição do Prémio Internacional de Ilustração em Porcelana implica a 

aceitação incondicional deste regulamento assim como das decisões do júri. Qualquer questão 

omissa neste regulamento será decidida pelo júri ou pelas entidades promotoras do Concurso.  

As entidades promotoras reservam-se o direito de efectuar qualquer modificação ao presente 

regulamento passando as mesmas a vigorar a partir da sua publicitação. 

mailto:dpo@vistaalegre.com

