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Regulamento do Concurso Labjovem 2013 4ª Edição
Conceito
O LABJOVEM é um projeto bienal, promovido pela Direção
Regional da Juventude e organizado pela Associação
Cultural Burra de Milho, que visa incentivar
e promover jovens criadores das diferentes áreas
culturais, servindo de plataforma a uma nova geração
de artistas açorianos e um espaço de divulgação dos
projetos selecionados.

O LABJOVEM está dividido em três fases:
a) concurso;
b) mostra de trabalhos;
c)bolsas de formação;
a) A primeira fase, a do Concurso, tem por objetivo a receção dos
ProjetoS de jovens criadores dos Açores, nas
áreas contempladas, nomeadamente:
> Arquitetura,
> Artes Plásticas,
> Artes Cénicas,
> Design de Moda,
> Design Gráfico,
> Fotografia,
> Ilustração e Banda Desenhada,
> Literatura,
> Música,
> Vídeo.

b) A segunda fase, a da Mostra, corresponde à seleção, por parte
do júri LABJOVEM, de projetos que deverão ser apresentados a
nível regional, em formato de um programa itinerante e que
pretende de forma continuada difundir o trabalho dos jovens
criadores, através de:
> Exposição de Arquitetura, Artes Plásticas, Design de Moda,
Design Gráfico, Fotografia, Ilustração e Banda Desenhada;
> Apresentação de espetáculos nas áreas de Artes Cénicas
e Música;
> Apresentação de uma Mostra de Vídeo;
> Elaboração de um catálogo geral dos projetos selecionados;
> Edição de uma Coletânea dos projetos selecionados nas
áreas de Música e Vídeo;
> Edição de trabalhos de Literatura na coleção LABJOVEM
Literatura

c) A terceira fase do LABJOVEM – Jovens Criadores dos Açores
consiste na atribuição de bolsas de estudo em todas as áreas do
concurso, em valor a definir pelo Promotor, aos projetos
Serão ainda atribuídas as seguintes menções, por parte da selecionados pelos júris, que permitirá aos selecionados
seleção do júri:
continuar o desenvolvimento e apuramento dos seus trabalhos
LABCOMUNIDADES aos projetos que, de entre os selecionados, e das suas competências artísticas.
tenham sido concebidos por descendentes de açorianos, até à 3ª Áreas:
geração, residentes nas Comunidades Portuguesas no mundo. As áreas contempladas na presente edição são: Arquitetura,
LABREVELAÇÃO aos projetos que, de entre os selecionados, Artes Plásticas, Artes Cénicas, Design de Moda, Design Gráfico,
tenham sido concebidos por jovens com idade inferior a 20 anos. Fotografia, Ilustração e Banda Desenhada, Literatura, Música e
Vídeo.
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CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO
01 _ Podem concorrer jovens que reúnam as condições de uma
das seguintes alíneas:
a) naturais do Arquipélago dos Açores;
b) residentes no Arquipélago dos Açores há mais de dois anos.
Neste caso, os concorrentes têm de apresentar uma declaração
da Junta de Freguesia do local de residência como comprovativo.
c) descendentes de açorianos até à 3ª geração. Neste caso, os
concorrentes têm de apresentar uma certidão de nascimento
ou equivalente legal como comprovativo de serem filhos, netos
ou bisnetos de açorianos.
02 _ Podem concorrer jovens com idade até 35 anos à data de
31/12/2013.

preenchimento da ficha de inscrição online e sob a
responsabilidade da Direção Regional da Juventude e/ou
Associação Cultural Burra de Milho.
09 _ Os autores dos projetos Selecionados autorizarão a
divulgação de imagens e/ou informação referente às Respetivas
obras e/ou autor no âmbito de quaisquer suportes ou veículos
de promoção da iniciativa, de acordo com a Declaração de
Aceitação.
10 _ O custo de transporte (da entrega e devolução) das obras
originais submetidas a concurso fica ao cargo do(s)
concorrente(s). No caso da devolução de obras originais por
parte da Organização, utilizar-se-á o sistema de envio à cobrança.

03 _ Os concorrentes poderão apresentar-se individualmente
ou em grupo. Quando em grupo, é necessária referência se o
projeto é da autoria de um membro ou do grupo como um todo.

11 _ As obras originais devolutas não entregues por correio
deverão ser levantadas nos pontos de Receção de entrega.

04 _ Podem concorrer os jovens que tenham submetido
candidaturas às anteriores edições do LABJOVEM;

12 _ A apresentação pública das obras obedecerá às regras
expressas em cada área do regulamento.

05 _ A inscrição é feita através do preenchimento da ficha de
inscrição online, disponível em www.labjovem.pt, assim como pela
entrega do Dossier de Candidatura (Ver Especificações por
Área);

13 _ A Organização será responsável pela produção, montagem e
apresentação pública das obras Selecionadas, não sendo
dispensada a presença do autor nesse processo ou na montagem
da exposição quando a Organização o solicitar.

06 _ A entrega da Ficha de Inscrição, do Dossier de Candidatura
e das obras originais deverá ser feita nos seguintes Pontos de
Receção:

14 _ A Organização apenas poderá ser responsabilizada pela
montagem/produção/apresentação das obras Selecionadas
conforme os esquemas de montagem entregues aquando da
candidatura.

Direção Regional da Juventude
Rua de São Gonçalo, nº 92 · 9500-110 Ponta Delgada
Telefone: 296 304 470 _ www.azores.gov.pt · drj@azores.gov.pt
Associação Cultural Burra de Milho
Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo
Canada Nova de Santa Luzia nº1 · 9700 Angra do Heroísmo
TelF: 295 099 445 · TLM: 916423836
http://burrademilho.blogspot.com · burra.de.milho@gmail.com
07 _ A Organização não se responsabiliza por qualquer dano ou
extravio causado durante qualquer transporte ou envio da
responsabilidade do concorrente, exceto no âmbito do seguro
Efetuado para o efeito pela Organização, no valor máximo de 1000
euros.
08 _ Os artistas Selecionados autorizarão a exibição, publicação
e a divulgação dos projetos, no âmbito do programa LABJOVEM,
cedendo os direitos de autor das Respetivas obras, de acordo
com a Declaração de Aceitação, disponibilizada aquando do

15 _ Sempre que a Mostra implique deslocações, estadias e
refeições dos autores dos projetos Selecionados, a convite
da Organização, estas despesas serão suportadas pela mesma.
16 _ A participação no concurso implica a aceitação deste
regulamento.
17 _ Os casos omissos serão resolvidos pela Organização.
18 _ A data limite de inscrição no concurso é o dia 31 de Outubro
de 2013.
19 _ A apresentação pública das obras e concorrentes
selecionados realizar-se-á durante o primeiro trimestre de
2014.
20 _ Qualquer questão relativa ao concurso deve ser submetida
à organização, através de envio de e-mail para info@labjovem.pt.

DOSSIER DE CANDIDATURA POR ÁREA

Arquitetura
Artes Cénicas (Teatro/Dança/Performance)
Artes Plásticas
Design de Moda
Design Gráfico
FOTOGRAFIA
Ilustração e Banda Desenhada
Literatura
Música
Vídeo

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
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Arquitetura
01 _ Identificação do concorrente
p Ficha(s) de inscrição Corretamente preenchida(s)
p Declaração de Aceitação do(s) autor(es)
devidamente assinada.

p Fotocópia do elemento de identificação do(s)
concorrente(s) [Bilhete de Identidade, Cartão do Cidadão
ou Passaporte].

p Fotocópia do Número de Identificação Fiscal do(s)
concorrente(s).

p Para os concorrentes que não sejam naturais dos Açores,
é necessária a declaração comprovativa de residência emitida
pela Junta de Freguesia, em como reside há mais de 2 anos
no arquipélago.

p Para os concorrentes descendentes de açorianos até à
terceira geração, é necessária a Certidão de Nascimento
ou equivalente legal como comprovativo de ascendência.

02 _ O projeto
p Os projetos a concurso apenas poderão ser identificados
com o número de registo do(s) concorrente(s) gerado
aquando da inscrição online (Exemplo: LJ-2013/0000).
Os projetos não poderão conter quaisquer outros
elementos identificativos do(s) seu(s) autor(es),
sob pena de desclassificação;

p Não serão admitidos projetos que tenham sido submetidos
à apreciação dos Júri na(s) Edição(ões) anterior(es)
do LABJOVEM.

p É obrigatória a entrega das obras originais prontas a expor;
p Os trabalhos entregues devem estar prontos a ser exibidos,
incluindo o material adequado à sua fixação (não será admitida
fixação com fita adesiva de uma ou dupla-face nem massa
adesiva reutilizável), quando aplicável.

p Quando embaladas, as obras tridimensionais não poderão
exceder as medidas 80cm x 100cm x 100cm. Para obras bidimensionais
admitem-se embalagens com o máximo de 180cm x 250 cm.

p Nenhuma embalagem entregue deverá exceder o peso de 40 Kg.
As embalagens deverão ser reutilizáveis/resistentes

e estar Corretamente identificadas no seu exterior, assim
como em todas as peças no interior com o nº de inscrição
gerado aquando da inscrição online (Exemplo: LJ-2013/0000),

p

O projeto quando exposto não poderá exceder o espaço
máximo de 200cm x 200cm para propostas bidimensionais
e 100cm x 100cm x 100cm para propostas tridimensionais.

p Aceita-se o máximo de dois projetos por concorrente, sendo
que cada projeto deverá ser acompanhado por Dossier de
Candidatura distinto.

p Serão Selecionados até três projetos para apresentação
na Mostra.

03 _ Um CD/DVD para a organização, contendo
p Memória descritiva do projeto (Texto de descrição,
apresentação e fundamentação da obra, no máximo de 1000
caracteres)*

p Nota Biográfica do(s) autor(es) com o máximo de 250
caracteres;

p Fotografia(s) EM FORMATO DIGITAL do(s) concorrente(s);
p Imagem da obra para catálogo, Em formato digital.
p Esquema de Montagem (ocupando um espaço máximo
de 200cm x 200cm para propostas bidimensionais
e 100cm x 100cm x 100cm para propostas tridimensionais),
acompanhado por uma lista completa das necessidades
técnicas para a sua exposição, exibição pública e transporte.
A organização reserva-se ao direito de alterar o esquema
de montagem, e/ou iluminação por necessidade de adaptação
ao espaço de exposição/exibição.
*A Organização reserva-se ao direito de alterar as memórias
descritivas entregues pelos concorrentes Selecionados em função
da linha editorial do catálogo.
Nota: os CD/DVDs enviados devem incluir todas as aplicações,
extensões, plug-ins, ou outros elementos necessários ao seu
visionamento. Os CD/DVDs entregues não serão devolvidos.
Nota: caso pretendam, os concorrentes poderão enviar registo em
formato digital adequado à natureza da obra (fotografia, impressão
digital, desenho, esquiços ou outros elementos tidos como
importantes para a compreensão da mesma)
O não cumprimento rigoroso de todas as especificações acima
regulamentadas implica a desclassificação imediata.
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Artes Cénicas

(Teatro/Dança/Performance)

01 _ Identificação do concorrente
p Ficha(s) de inscrição Corretamente preenchida(s)
p Declaração de Aceitação do(s) autor(es)
devidamente assinada.

p Fotocópia do elemento de identificação do(s)
concorrente(s) [Bilhete de Identidade, Cartão do Cidadão
ou Passaporte].

p Fotocópia do Número de Identificação Fiscal do(s)
concorrente(s).

p Para os concorrentes que não sejam naturais dos Açores,
é necessária a declaração comprovativa de residência emitida
pela Junta de Freguesia, em como reside há mais de 2 anos
no arquipélago.

p Para os concorrentes descendentes de açorianos até à
terceira geração, é necessária a Certidão de Nascimento
ou equivalente legal como comprovativo de ascendência.

02 _ O projeto
p Os projetos a concurso apenas poderão ser identificados
com o número de registo do(s) concorrente(s) gerado
aquando da inscrição online (Exemplo: LJ-2013/0000).
Os projetos não poderão conter quaisquer outros
elementos identificativos do(s) seu(s) autor(es), sob pena
de desclassificação;

p Não serão admitidos projetos que tenham sido submetidos à
apreciação dos Júri na(s) Edição(ões) anterior(es)
do LABJOVEM.

p É obrigatória a entrega do Vídeo do Projeto em formato
digital para a área de Artes Cénicas.

p Não serão admitidos projetos que tenham entrado
em circuito comercial.

p A qualidade técnica da gravação não é critério de avaliação,
sendo admitidas produções amadoras.

p Os projetos podem ser apresentados em formato digital
de vídeo (avi, mpeg, mov)

p A duração dos projetos não deve exceder os 60 minutos
p O número máximo de intérpretes será quatro.
p As propostas não deverão contemplar um cenário.
p Não haverá lugar ao pagamento de honorários.

p Aceita-se o máximo de dois projetos por concorrente, sendo
que cada projeto deverá ser acompanhado por Dossier de
Candidatura distinto.

p Serão Selecionados até DOIS projetos para apresentação
na Mostra.

03 _ Um CD/DVD para a organização, contendo
p O Projeto (vídeo)
p Memória descritiva do projeto (Texto de descrição,
apresentação e fundamentação da obra, no máximo de 1000
caracteres)*

p Nota Biográfica do(s) autor(es) com o máximo de 250
caracteres;

p Fotografia(s) EM FORMATO DIGITAL do(s) concorrente(s);
p Imagem da obra para catálogo, em formato digital.
p Ficha de Produção contendo:
Projeto de sonoplastia e luminotecnia,
Dimensões ideais de cena,
Projeto aderecista com lista de materiais a transportar,
especificações do peso e dimensões – a embalagem destes
materiais ficará a cargo dos autores do projeto, sendo que
as mesmas deverão ser reutilizáveis/resistentes).
Discriminar se existe necessidade da subcontratação, por
parte da organização do LABJOVEM, de um técnico de
sonoplastia ou de luminotecnia.
Outros elementos úteis para a compreensão da obra (gênero
que o concorrente considera corresponder à sua
expressão, etc.)..
*A Organização reserva-se ao direito de alterar as memórias
descritivas entregues pelos concorrentes Selecionados em função
da linha editorial do catálogo.
Nota: os CD/DVDs enviados devem incluir todas as aplicações,
extensões, plug-ins, ou outros elementos necessários ao seu
visionamento. Os CD/DVDs entregues não serão devolvidos.
Nota: caso pretendam, os concorrentes poderão enviar registo em
formato digital adequado à natureza da obra (fotografia, impressão
digital, desenho, esquiços ou outros elementos tidos como
importantes para a compreensão da mesma)
O não cumprimento rigoroso de todas as especificações acima
regulamentadas implica a desclassificação imediata.
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Artes Plásticas
01 _ Identificação do concorrente
p Ficha(s) de inscrição Corretamente preenchida(s)
p Declaração de Aceitação do(s) autor(es)
devidamente assinada.

p Fotocópia do elemento de identificação do(s)
concorrente(s) [Bilhete de Identidade, Cartão do Cidadão
ou Passaporte].

p Fotocópia do Número de Identificação Fiscal do(s)
concorrente(s).

p Para os concorrentes que não sejam naturais dos Açores,
é necessária a declaração comprovativa de residência emitida
pela Junta de Freguesia, em como reside há mais de 2 anos no
arquipélago.

p Para os concorrentes descendentes de açorianos até à
terceira geração, é necessária a Certidão de Nascimento ou
equivalente legal como comprovativo de ascendência.

02 _ O projeto
p Os projetos a concurso apenas poderão ser identificados
com o número de registo do(s) concorrente(s) gerado
aquando da inscrição online (Exemplo: LJ-2013/0000).
Os projetos não poderão conter quaisquer outros
elementos identificativos do(s) seu(s) autor(es),
sob pena de desclassificação;

p Não serão admitidos projetos que tenham sido submetidos à

p O projeto quando exposto não poderá exceder o espaço
máximo de 200cm x 200cm para propostas bidimensionais e
200cm x 200cm x 200cm para propostas tridimensionais.

p Aceita-se o máximo de dois projetos por concorrente,
sendo que cada projeto deverá ser acompanhado por Dossier
de Candidatura distinto.

p Serão Selecionados até oito projetos a apresentar na
Mostra.

03 _ Um CD/DVD para a organização, contendo
p Memória descritiva do projeto (Texto de descrição,
apresentação e fundamentação da obra, no máximo de 1000
caracteres)*

p Nota Biográfica do(s) autor(es) com o máximo de 250
caracteres;

p Fotografia(s) EM FORMATO DIGITAL do(s) concorrente(s);
p Imagem da obra para catálogo, em formato digital.
p Esquema de Montagem (ocupando um espaço máximo de
200cm x 200cm para propostas bidimensionais
e 200cm x 200cm x 200cm para propostas tridimensionais),
acompanhado por uma lista completa das necessidades
técnicas para a sua exposição, exibição pública e transporte.
A organização reserva-se ao direito de alterar o esquema de
montagem e/ou iluminação por necessidade de adaptação ao
espaço de exposição/exibição.

apreciação dos Júri na(s) Edição(ões) anterior(es)
do LABJOVEM.

p É obrigatória a entrega das obras originais prontas a expor;
p Os trabalhos entregues devem estar prontos a ser exibidos,
incluindo o material adequado à sua fixação (não será admitida
fixação com fita adesiva de uma ou dupla-face nem massa
adesiva reutilizável), quando aplicável.

p Quando embaladas, as obras tridimensionais não poderão
exceder as medidas 80cm x 100cm x 100cm. Para obras
bidimensionais admitem-se embalagens como máximo de 180cm x 250 cm.

p Nenhuma embalagem entregue deverá exceder o peso de 40 Kg.
As embalagens deverão ser reutilizáveis/resistentes e
estar Corretamente identificadas no seu exterior, assim
como em todas as peças no interior com o nº de inscrição
gerado aquando da inscrição online (Exemplo: LJ-2013/0000),

*A Organização reserva-se ao direito de alterar as memórias
descritivas entregues pelos concorrentes Selecionados em função
da linha editorial do catálogo.
Nota: os CD/DVDs enviados devem incluir todas as aplicações,
extensões, plug-ins, ou outros elementos necessários ao seu
visionamento. Os CD/DVDs entregues não serão devolvidos.
Nota: caso pretendam, os concorrentes poderão enviar registo em
formato digital adequado à natureza da obra (fotografia, impressão
digital, desenho, esquiços ou outros elementos tidos como
importantes para a compreensão da mesma)
O não cumprimento rigoroso de todas as especificações acima
regulamentadas implica a desclassificação imediata.
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DESIGN DE MODA
01 _ Identificação do concorrente
p Ficha(s) de inscrição corretamente preenchida(s)
p Declaração de Aceitação do(s) autor(es)
devidamente assinada.

p Fotocópia do elemento de identificação do(s)
concorrente(s) [Bilhete de Identidade, Cartão do Cidadão
ou Passaporte].

p Fotocópia do Número de Identificação Fiscal do(s)
concorrente(s).

p Para os concorrentes que não sejam naturais dos Açores,
é necessária a declaração comprovativa de residência emitida
pela Junta de Freguesia, em como reside há mais de 2 anos no
arquipélago.

p Para os concorrentes descendentes de açorianos até à
terceira geração, é necessária a Certidão de Nascimento ou
equivalente legal como comprovativo de ascendência.

02 _ O projeto
Os projetos a concurso apenas poderão ser identificados com
o número de registo do(s) concorrente(s) gerado aquando da
inscrição online (Exemplo: LJ-2013/0000). Os projetos não
poderão conter quaisquer outros elementos identificativos
do(s) seu(s) autor(es), sob pena de desclassificação;

p Não serão admitidos projetos que tenham sido submetidos à
apreciação dos Júri na(s) Edição(ões) anterior(es)
do LABJOVEM.

p

p O projeto quando exposto não poderá exceder o espaço
máximo de 200cm x 200cm para propostas bidimensionais
e 200cm x 200cm x 200cm para propostas tridimensionais.

p Cada Projeto poderá ser composto por três coordenados.
p Aceita-se o máximo de dois Projetos por concorrente,
sendo que cada Projeto deverá ser acompanhado por
Dossier de Candidatura distinto.

p Serão Selecionados até três Projetos para apresentação
na mostra.

03 _ Um CD/DVD para a organização, contendo
p Memória descritiva do projeto (Texto de descrição,
apresentação e fundamentação da obra, no máximo de 1000
caracteres)*

p Nota Biográfica do(s) autor(es) com o máximo de 250
caracteres;

p Fotografia(s) EM FORMATO DIGITAL do(s) concorrente(s);
p Imagem da obra para catálogo, em formato digital.
p Esquema de Montagem (ocupando um espaço máximo
de 200cm x 200cm para propostas bidimensionais e
200cm x 200cm x 200cm para propostas tridimensionais),
acompanhado por uma lista completa das necessidades
técnicas para a sua exposição, exibição pública e transporte.
A organização reserva-se ao direito de alterar o esquema de
montagem, e/ou iluminação por necessidade de adaptação ao
espaço de exposição/exibição.

É obrigatória a entrega das obras originais (desenho,
vestuário ou ambas) prontas a expor.

p Os trabalhos entregues devem estar prontos a ser exibidos,
incluindo o material adequado à sua fixação (não será admitida
fixação com fita adesiva de uma ou dupla-face nem massa
adesiva reutilizável), quando aplicável.

p Quando embaladas, as obras tridimensionais não poderão
exceder as medidas 80cm x 100cm x 100cm. Para obras
bidimensionais admitem-se embalagens como máximo
de 180cm x 250 cm.

p Nenhuma embalagem entregue deverá exceder o peso de 40 Kg.
As embalagens deverão ser reutilizáveis/resistentes e
estar Corretamente identificadas no seu exterior, assim
como em todas as peças no interior com o nº de inscrição
gerado aquando da inscrição online (Exemplo: LJ-2013/0000),

*A Organização reserva-se ao direito de alterar as memórias
descritivas entregues pelos concorrentes Selecionados em função
da linha editorial do catálogo.
Nota: os CD/DVDs enviados devem incluir todas as aplicações,
extensões, plug-ins, ou outros elementos necessários ao seu
visionamento. Os CD/DVDs entregues não serão devolvidos.
Nota: caso pretendam, os concorrentes poderão enviar registo em
formato digital adequado à natureza da obra (fotografia, impressão
digital, desenho, esquiços ou outros elementos tidos como
importantes para a compreensão da mesma)
O não cumprimento rigoroso de todas as especificações acima
regulamentadas implica a desclassificação imediata.
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Design Gráfico
01 _ Identificação do concorrente
p Ficha(s) de inscrição Corretamente preenchida(s)
p Declaração de Aceitação do(s) autor(es)
devidamente assinada.

p Fotocópia do elemento de identificação do(s)
concorrente(s) [Bilhete de Identidade, Cartão do Cidadão
ou Passaporte].

p Fotocópia do Número de Identificação Fiscal do(s)
concorrente(s).

p Para os concorrentes que não sejam naturais dos Açores,
é necessária a declaração comprovativa de residência emitida
pela Junta de Freguesia, em como reside há mais de 2 anos
no arquipélago.

p Para os concorrentes descendentes de açorianos até à
terceira geração, é necessária a Certidão de Nascimento ou
equivalente legal como comprovativo de ascendência.

02 _ O projeto
p Os projetos a concurso apenas poderão ser identificados
com o número de registo do(s) concorrente(s) gerado
aquando da inscrição online (Exemplo: LJ-2013/0000).
Os projetos não poderão conter quaisquer outros
elementos identificativos do(s) seu(s) autor(es), sob pena
de desclassificação;

p Não serão admitidos projetos que tenham sido submetidos à
apreciação dos Júri na(s) Edição(ões) anterior(es)
do LABJOVEM;

p O projeto/Obra pode ser entregue em dois formatos: físico
ou digital.

p

No caso dos projetos físicos:
A) Os trabalhos entregues devem estar prontos a ser
exibidos, incluindo o material adequado à sua fixação (não
será admitida fixação com fita adesiva de uma ou dupla-face
nem massa adesiva reutilizável), quando aplicável;
B) Quando embaladas, as obras tridimensionais não poderão
exceder as medidas 80cm x 100cm x 100cm.
Para obras bidimensionais admitem-se embalagens como máximo
de 180cm x 250 cm.
D) Nenhuma embalagem entregue deverá exceder o peso de 40 Kg.
As embalagens deverão ser reutilizáveis/resistentes e
estar Corretamente identificadas no seu exterior, assim

como em todas as peças no interior com o nº de inscrição
gerado aquando da inscrição online (Exemplo: LJ-2013/0000),
E) O projeto quando exposto não poderá exceder o espaço
máximo de 200cm x 200cm para propostas bidimensionais
e 200cm x 200cm x 200cm para propostas tridimensionais.

p Aceita-se o máximo de dois projetos por concorrente,
sendo que cada projeto deverá ser acompanhado
por Dossier de Candidatura distinto.

p Serão Selecionados até três projetos para apresentação
na Mostra.

03 _ Um CD/DVD para a organização, contendo
p O projeto (aplicável apenas aos projetos em formato digital)
p Memória descritiva do projeto (Texto de descrição,
apresentação e fundamentação da obra, no máximo de 1000
caracteres)*

p Nota Biográfica do(s) autor(es) com o máximo de 250
caracteres;

p Fotografia(s) EM FORMATO DIGITAL do(s) concorrente(s);
p Imagem da obra para catálogo, em formato digital.
p Esquema de Montagem (ocupando um espaço máximo
de 200cm x 200cm para propostas bidimensionais
e 200cm x 200cm x 200cm para propostas tridimensionais),
acompanhado por uma lista completa das necessidades
técnicas para a sua exposição, exibição pública e transporte.
A organização reserva-se ao direito de alterar o esquema de
montagem, e/ou iluminação por necessidade de adaptação ao
espaço de exposição/exibição.
*A Organização reserva-se ao direito de alterar as memórias
descritivas entregues pelos concorrentes Selecionados em função
da linha editorial do catálogo.
Nota: os CD/DVDs enviados devem incluir todas as aplicações,
extensões, plug-ins, ou outros elementos necessários ao seu
visionamento. Os CD/DVDs entregues não serão devolvidos.
Nota: caso pretendam, os concorrentes poderão enviar registo em
formato digital adequado à natureza da obra (fotografia, impressão
digital, desenho, esquiços ou outros elementos tidos como
importantes para a compreensão da mesma)
O não cumprimento rigoroso de todas as especificações acima
regulamentadas implica a desclassificação imediata.
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FOTOGRAFIA
01 _ Identificação do concorrente
p Ficha(s) de inscrição Corretamente preenchida(s)
p Declaração de Aceitação do(s) autor(es)
devidamente assinada.

p Fotocópia do elemento de identificação do(s)
concorrente(s) [Bilhete de Identidade, Cartão do Cidadão
ou Passaporte].

p Fotocópia do Número de Identificação Fiscal do(s)
concorrente(s).

p Para os concorrentes que não sejam naturais dos Açores,
é necessária a declaração comprovativa de residência emitida
pela Junta de Freguesia, em como reside há mais de 2 anos
no arquipélago.

p Para os concorrentes descendentes de açorianos até à
terceira geração, é necessária a Certidão de Nascimento ou
equivalente legal como comprovativo de ascendência.

02 _ O projeto
p Os projetos a concurso apenas poderão ser identificados
com o número de registo do(s) concorrente(s) gerado
aquando da inscrição online (Exemplo: LJ-2013/0000).
Os projetos não poderão conter quaisquer outros
elementos identificativos do(s) seu(s) autor(es), sob pena
de desclassificação;

p Não serão admitidos projetos que tenham sido submetidos à
apreciação dos Júri na(s) Edição(ões) anterior(es)
do LABJOVEM.

p É obrigatória a entrega das obras originais prontas a expor;
p Os trabalhos entregues devem estar prontos a ser exibidos,
incluindo o material adequado à sua fixação (não será admitida
fixação com fita adesiva de uma ou dupla-face nem massa
adesiva reutilizável), quando aplicável.

p Quando embaladas, as obras tridimensionais não poderão
exceder as medidas 80cm x 100cm x 100cm. Para obras bidimensionais
admitem-se embalagens como máximo de 180cm x 250 cm.

p Nenhuma embalagem entregue deverá exceder o peso de 40 Kg.
As embalagens deverão ser reutilizáveis/resistentes e
estar Corretamente identificadas no seu exterior, assim
como em todas as peças no interior com o nº de inscrição
gerado aquando da inscrição online (Exemplo: LJ-2013/0000),

p O projeto quando exposto não poderá exceder o espaço
máximo de 200cm x 200cm para propostas bidimensionais
e 200cm x 200cm x 200cm para propostas tridimensionais.

p Aceita-se o máximo de dois projetos por concorrente,
sendo que cada projeto deverá ser acompanhado por Dossier
de Candidatura distinto.

p Serão Selecionados até cinco projetos para apresentação
na Mostra.

03 _ Um CD/DVD para a organização, contendo
p Memória descritiva do projeto (Texto de descrição,
apresentação e fundamentação da obra, no máximo de 1000
caracteres)*

p Nota Biográfica do(s) autor(es) com o máximo de 250
caracteres;

p Fotografia(s) EM FORMATO DIGITAL do(s) concorrente(s);
p Imagem da obra para catálogo, em formato digital.
p Esquema de Montagem (ocupando um espaço máximo de
200cm x 200cm para propostas bidimensionais
e 200cm x 200cm x 200cm para propostas tridimensionais),
acompanhado por uma lista completa das necessidades
técnicas para a sua exposição, exibição pública e transporte.
A organização reserva-se ao direito de alterar o esquema de
montagem, e/ou iluminação por necessidade de adaptação ao
espaço de exposição/exibição.
*A Organização reserva-se ao direito de alterar as memórias
descritivas entregues pelos concorrentes Selecionados em função
da linha editorial do catálogo.
Nota: os CD/DVDs enviados devem incluir todas as aplicações,
extensões, plug-ins, ou outros elementos necessários ao seu
visionamento. Os CD/DVDs entregues não serão devolvidos.
Nota: caso pretendam, os concorrentes poderão enviar registo em
formato digital adequado à natureza da obra (fotografia, impressão
digital, desenho, esquiços ou outros elementos tidos como
importantes para a compreensão da mesma)
O não cumprimento rigoroso de todas as especificações acima
regulamentadas implica a desclassificação imediata.
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Ilustração e Banda Desenhada
01 _ Identificação do concorrente
p Ficha(s) de inscrição Corretamente preenchida(s)
p Declaração de Aceitação do(s) autor(es)
devidamente assinada.

p Fotocópia do elemento de identificação do(s)
concorrente(s) [Bilhete de Identidade, Cartão do Cidadão
ou Passaporte].

p Fotocópia do Número de Identificação Fiscal do(s)
concorrente(s).

p Para os concorrentes que não sejam naturais dos Açores,
é necessária a declaração comprovativa de residência emitida
pela Junta de Freguesia, em como reside há mais de 2 anos
no arquipélago.

p Para os concorrentes descendentes de açorianos até à
terceira geração, é necessária a Certidão de Nascimento
ou equivalente legal como comprovativo de ascendência.

02 _ O projeto
p Os projetos a concurso apenas poderão ser identificados
com o número de registo do(s) concorrente(s) gerado
aquando da inscrição online (Exemplo: LJ-2013/0000).
Os projetos não poderão conter quaisquer outros
elementos identificativos do(s) seu(s) autor(es), sob pena
de desclassificação;

p Não serão admitidos projetos que tenham sido submetidos
à apreciação dos Júri na(s) Edição(ões) anterior(es)
do LABJOVEM.

p O projeto pode ser entregue em dois formatos:
físico ou digital.

p No caso dos projetos físicos:
A) Os trabalhos entregues devem estar prontos a ser
exibidos, incluindo o material adequado à sua fixação (não
será admitida fixação com fita adesiva de uma ou dupla-face
nem massa adesiva reutilizável), quando aplicável;
B) Quando embaladas, as obras tridimensionais não poderão
exceder as medidas 80cm x 100cm x 100cm. Para obras bidimensionais
admitem-se embalagens como máximo de 180cm x 250 cm.
C) Nenhuma embalagem entregue deverá exceder o peso de 40 Kg.
As embalagens deverão ser reutilizáveis/resistentes e

Estar Corretamente identificadas no seu exterior, assim
como em todas as peças no interior com o nº de inscrição
gerado aquando da inscrição online (Exemplo: LJ-2013/0000),
D) O projeto quando exposto não poderá exceder o espaço
máximo de 200cm x 200cm para propostas bidimensionais
e 200cm x 200cm x 200cm para propostas tridimensionais.

p Aceita-se o máximo de dois projetos por concorrente,
sendo que cada projeto deverá ser acompanhado por Dossier
de Candidatura distinto.

p Serão Selecionados até três projetos para apresentação
na Mostra.

03 _ Um CD/DVD para a organização, contendo
p O projeto (aplicável apenas aos projetos em formato digital)
p Memória descritiva do projeto (Texto de descrição,
apresentação e fundamentação da obra, no máximo de 1000
caracteres)*

p Nota Biográfica do(s) autor(es) com o máximo de 250
caracteres;

p Fotografia(s) EM FORMATO DIGITAL do(s) concorrente(s);
p Imagem da obra para catálogo, em formato digital.
p Esquema de Montagem (ocupando um espaço máximo de
200cm x 200cm para propostas bidimensionais
e 200cm x 200cm x 200cm para propostas tridimensionais),
acompanhado por uma lista completa das necessidades
técnicas para a sua exposição, exibição pública e transporte.
A organização reserva-se ao direito de alterar o esquema de
montagem, e/ou iluminação por necessidade de adaptação ao
espaço de exposição/exibição.
*A Organização reserva-se ao direito de alterar as memórias
descritivas entregues pelos concorrentes Selecionados em função
da linha editorial do catálogo.
Nota: os CD/DVDs enviados devem incluir todas as aplicações,
extensões, plug-ins, ou outros elementos necessários ao seu
visionamento. Os CD/DVDs entregues não serão devolvidos.
Nota: caso pretendam, os concorrentes poderão enviar registo em
formato digital adequado à natureza da obra (fotografia, impressão
digital, desenho, esquiços ou outros elementos tidos como
importantes para a compreensão da mesma)
O não cumprimento rigoroso de todas as especificações acima
regulamentadas implica a desclassificação imediata.
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Literatura
01 _ Identificação do concorrente
p Ficha(s) de inscrição Corretamente preenchida(s)
p Declaração de Aceitação do(s) autor(es)
devidamente assinada.

p Fotocópia do elemento de identificação do(s)
concorrente(s) [Bilhete de Identidade, Cartão do Cidadão
ou Passaporte].

p Fotocópia do Número de Identificação Fiscal do(s)
concorrente(s).

p Para os concorrentes que não sejam naturais dos Açores,
é necessária a declaração comprovativa de residência emitida
pela Junta de Freguesia, em como reside há mais de 2 anos no
arquipélago.

p Para os concorrentes descendentes de açorianos até à
terceira geração, é necessária a Certidão de Nascimento ou
equivalente legal como comprovativo de ascendência

p Aceita-se o máximo de dois projetos por concorrente, sendo
que cada projeto deverá ser acompanhado por Dossier de
Candidatura distinto.

p Serão Selecionados até seis projetos para apresentação
na mostra.

03 _ Um CD/DVD para a organização, contendo
p O projeto
p Memória descritiva do projeto (Texto de descrição,
apresentação e fundamentação da obra, no máximo de 1000
caracteres)*

p Nota Biográfica do(s) autor(es) com o máximo de 250
caracteres;

p Fotografia(s) EM FORMATO DIGITAL do(s) concorrente(s);
p Imagem da obra para catálogo, em formato digital.

02 _ O projeto
p Os projetos a concurso apenas poderão ser identificados
com o número de registo do(s) concorrente(s) gerado
aquando da inscrição online (Exemplo: LJ-2013/0000).
Os projetos não poderão conter quaisquer outros
elementos identificativos do(s) seu(s) autor(es),
sob pena de desclassificação;

p Não serão admitidos projetos que tenham sido submetidos
à apreciação dos Júri na(s) Edição(ões) anterior(es)
do LABJOVEM.

p É obrigatória a entrega de três exemplares do projeto
impressos para o júri;

p É igualmente obrigatória a entrega de um exemplar em formato
digital, incluído no CD/DVD do Dossier de Candidatura.

p Só serão admitidos textos não publicados, em prosa ou
poesia.

p Os textos deverão ser processados em letra Arial, tamanho
12, a um espaço e meio, em formato A4.

p Os textos deverão ter um máximo de 100.000 caracteres
(cem mil) excluindo espaços.

*A Organização reserva-se ao direito de alterar as memórias
descritivas entregues pelos concorrentes Selecionados em função
da linha editorial do catálogo.
Nota: os CD/DVDs enviados devem incluir todas as aplicações,
extensões, plug-ins, ou outros elementos necessários ao seu
visionamento. Os CD/DVDs entregues não serão devolvidos.
Nota: caso pretendam, os concorrentes poderão enviar registo em
formato digital adequado à natureza da obra (fotografia, impressão
digital, desenho, esquiços ou outros elementos tidos como
importantes para a compreensão da mesma)
O não cumprimento rigoroso de todas as especificações acima
regulamentadas implica a desclassificação imediata.
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Música
01 _ Identificação do concorrente
p Ficha(s) de inscrição Corretamente preenchida(s)
p Declaração de Aceitação do(s) autor(es) devidamente
assinada.

p Fotocópia do elemento de identificação do(s)
concorrente(s) [Bilhete de Identidade, Cartão do Cidadão
ou Passaporte].

p Fotocópia do Número de Identificação Fiscal do(s)
concorrente(s).

p Para os concorrentes que não sejam naturais dos Açores,
é necessária a declaração comprovativa de residência emitida
pela Junta de Freguesia, em como reside há mais de 2 anos
no arquipélago.

p Para os concorrentes descendentes de açorianos até à
terceira geração, é necessária a Certidão de Nascimento
ou equivalente legal como comprovativo de ascendência.

02 _ O projeto
p Os projetos a concurso apenas poderão ser identificados
com o número de registo do(s) concorrente(s) gerado
aquando da inscrição online (Exemplo: LJ-2013/0000).
Os projetos não poderão conter quaisquer outros
elementos identificativos do(s) seu(s) autor(es),
sob pena de desclassificação;

p Não serão admitidos projetos que tenham sido submetidos
à apreciação dos Júri na(s) Edição(ões) anterior(es)
do LABJOVEM.

p É obrigatória a entrega do projeto/Obra em formato digital
para a área de Musica.

p Não serão admitidos registos áudio que tenham entrado em
circuito comercial.

p A qualidade técnica da gravação não é critério de avaliação,
sendo admitidas produções amadoras.

p Os projetos podem ser apresentados em formato digital
(mp3, wav ou wma).

p A duração dos projetos não deve exceder os 20 minutos
[cada projeto poderá conter quantas composições o
autor(es) entender(em)]

p O número máximo de intérpretes será cinco.

p Não haverá lugar ao pagamento de honorários.
p Aceita-se o máximo de dois projetos por concorrente.
p Serão Selecionados até quatro projetos para apresentação
na Mostra.

03 _ Um CD/DVD para a organização, contendo:
p O projeto
p Memória descritiva do projeto (Texto de descrição,
apresentação e fundamentação da obra, no máximo de 1000
caracteres)*

p Nota Biográfica do(s) autor(es) com o máximo de 250
caracteres;

p Fotografia(s) EM FORMATO DIGITAL do(s) concorrente(s);
p Imagem da obra para catálogo, em formato digital.
p Ficha de Produção, nomeadamente requisitos técnicos a nível
de sonoplastia e luminotecnia, dimensões ideais de palco,
lista de materiais a transportar, peso e dimensões –
a embalagem destes materiais ficará a cargo dos autores do
projeto, sendo que as mesmas deverão ser reutilizáveis /
resistentes).

p Discriminar se existe necessidade da subcontratação, por
parte da organização do LABJOVEM, de um técnico de
sonoplastia ou de luminotecnia.

p Outros elementos úteis para a compreensão da obra (género
musical que o concorrente considera corresponder à sua
expressão, partitura, processo de gravação, etc.).
*A Organização reserva-se ao direito de alterar as memórias
descritivas entregues pelos concorrentes Selecionados em função
da linha editorial do catálogo.
Nota: os CD/DVDs enviados devem incluir todas as aplicações,
extensões, plug-ins, ou outros elementos necessários ao seu
visionamento. Os CD/DVDs entregues não serão devolvidos.
Nota: caso pretendam, os concorrentes poderão enviar registo em
formato digital adequado à natureza da obra (fotografia, impressão
digital, desenho, esquiços ou outros elementos tidos como
importantes para a compreensão da mesma)
O não cumprimento rigoroso de todas as especificações acima
regulamentadas implica a desclassificação imediata.
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Vídeo
01 _ Identificação do concorrente
p Ficha(s) de inscrição Corretamente preenchida(s)
p Declaração de Aceitação do(s) autor(es) devidamente
assinada.

p Fotocópia do elemento de identificação do(s)
concorrente(s) [Bilhete de Identidade, Cartão do Cidadão
ou Passaporte].

p Fotocópia do Número de Identificação Fiscal do(s)
concorrente(s).

p Para os concorrentes que não sejam naturais dos Açores,
é necessária a declaração comprovativa de residência emitida
pela Junta de Freguesia, em como reside há mais de 2 anos
no arquipélago.

p Para os concorrentes descendentes de açorianos até à
terceira geração, é necessária a Certidão de Nascimento ou
equivalente legal como comprovativo de ascendência.

p Aceita-se o máximo de dois projetos por concorrente.
p Serão Selecionados até oito projetos para apresentação
na Mostra.

03 _ Um CD/DVD para a organização, contendo:
p O projeto
(um vídeo com ficha técnica, e um vídeo sem ficha técnica)

p Memória descritiva do projeto (Texto de descrição,
apresentação e fundamentação da obra, no máximo de 1000
caracteres)*

p Nota Biográfica do(s) autor(es) com o máximo de 250
caracteres;

p Fotografia(s) EM FORMATO DIGITAL do(s) concorrente(s);
p Imagem da obra para catálogo, em formato digital.
p outros elementos uteis à compreensão da obra.

02 _ O projeto
p Os projetos a concurso apenas poderão ser identificados
com o número de registo do(s) concorrente(s) gerado
aquando da inscrição online (Exemplo: LJ-2013/0000).
Os projetos não poderão conter quaisquer outros
elementos identificativos do(s) seu(s) autor(es), sob pena
de desclassificação;

p Não serão admitidos projetos que tenham sido submetidos
à apreciação dos Júri na(s) Edição(ões) anterior(es)
do LABJOVEM.

p É obrigatória a entrega do projeto em formato digital para a
área de vídeo.

p Não serão admitidos projetos que tenham entrado em circuito
comercial.

p A qualidade técnica da gravação não é critério de avaliação,
sendo admitidas produções amadoras.

p Os projetos podem ser apresentados em formato digital
(avi, mpeg, mov)

p A duração dos registos não poderá exceder os 180 minutos.
p Não haverá lugar ao pagamento de honorários.

*A Organização reserva-se ao direito de alterar as memórias
descritivas entregues pelos concorrentes Selecionados em função
da linha editorial do catálogo.
Nota: os CD/DVDs enviados devem incluir todas as aplicações,
extensões, plug-ins, ou outros elementos necessários ao seu
visionamento. Os CD/DVDs entregues não serão devolvidos.
Nota: caso pretendam, os concorrentes poderão enviar registo em
formato digital adequado à natureza da obra (fotografia, impressão
digital, desenho, esquiços ou outros elementos tidos como
importantes para a compreensão da mesma)
O não cumprimento rigoroso de todas as especificações acima
regulamentadas implica a desclassificação imediata.
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