
 

Prémio Acesso Cultura - Linguagem Clara 2020 

Normas de candidatura 
 

Entrega das candidaturas até 31 de Janeiro de 2020 

 

1. O que é este prémio 

O Prémio Acesso Cultura – Linguagem Clara é um reconhecimento do esforço de pessoas e 

organizações para escrever com clareza na área da cultura. 

 

Com este reconhecimento, queremos reforçar a motivação de quem escreve textos sobre ou 

para exposições ou espetáculos para escolher conteúdos relevantes e linguagem acessível a 

um público não-especialista. 

 

2. Quem pode candidatar-se 

Pessoas ou organizações, públicas ou privadas, responsáveis pela escrita de textos em 

monumentos, museus, galerias de arte, exposições ou sobre espectáculos.  

 

3. Que textos pode apresentar 

Pode apresentar a versão final e publicitada de qualquer dos seguintes tipos de texto: 

• textos explicativos, incluindo legendas, tabelas, etc., em suporte físico ou digital 

• textos de divulgação, incluindo brochuras, postais, páginas da internet, newsletters, etc. 

• folhas de sala 

 

Os textos da candidatura deverão ter sido usados, tornados públicos, não se pode tratar de 

projectos por realizar. Cada candidato pode apresentar até 3 textos (nota: 3 textos e não os 

textos de 3 exposições ou 3 espectáculos). 

 

4. Como vamos avaliar os textos 

Os textos vão ser avaliados por um júri de três pessoas (consultar notas biográficas no fim do 

documento): 

 

• Hugo Sousa, Acesso Cultura, Consultor em Comunicação Clara e Gestão de Projectos 

• Joana Lobo Antunes, Comunicadora de Ciência 

• João Martins, Consultor em Comunicação Clara 

 

A coordenação dos trabalhos do júri será da responsabilidade de Maria Vlachou, Directora 

Executiva da Acesso Cultura.  

 

A avaliação vai ter em conta em que medida cada texto exemplifica bem as definições de “texto 

claro” assinadas por cada membro do júri: 

 

 

 

 



 
Espero que os textos que divulgam ou acompanham exposições, espectáculos, concertos ou 

outras actividades me ajudem a interpretá-las. Por isso, gosto que as informações que me 

são dadas sejam relevantes para essa interpretação e que estejam organizadas de uma 

forma lógica. Se existirem expressões ou termos que desconheço, por serem 

especializados, espero que sejam explicados ou contextualizados - mas não espero que o 

texto seja paternalista. E também espero frases curtas, porque é tão fácil perder-me nas 

demasiado longas. 

 

Além disso, também espero que a formatação e o grafismo tornem a leitura mais fácil e 

intuitiva. Gosto, especialmente, de destaques visuais que me permitam navegar facilmente 

no texto. O tipo e o tamanho da letra, bem como a cor de fundo, devem permitir-me ler sem 

esforçar a vista. E por último, mas não menos importante, gosto de bastante espaço branco 

e de parágrafos pouco extensos.    

Hugo Sousa 

 

 

O que me atrai num texto que considero claro é que use palavras que eu conheça e cujo 

significado naquele contexto faça sentido para mim. Que me conte alguma coisa nova ou 

que, sendo informação já conhecida, que me mostre um ângulo novo ou me dê novas 

perspectivas. Que fale comigo como eu sou e não como o/a autor/a queria que eu fosse. 

Que não me faça sentir burra ou ignorante, que eu tenha de ter lido coisas ou ido a sítios 

para perceber o que me estão a dizer. Que me faça ser capaz de falar do texto a outras 

pessoas, que me permita apropriar do material e replicá-lo. Que eu tenha vontade de chegar 

a casa e dizer "hoje li uma coisa mesmo boa, era sobre..." e que as pessoas percebam e se 

interessem pelo que eu tenho a contar. 

Joana Lobo Antunes 

 

 

Gosto de compreender as coisas sem mais esforço do que o necessário pela natureza das 

ideias comunicadas. Sinto que, quanto mais fácil a leitura, maior a profundidade e o rigor 

com que consigo aceder aos conteúdos. 

 

Também gosto que me deixem ler ao ritmo do meu interesse e das minhas capacidades. 

Adoro textos que me dizem rapidamente o mais importante e me dão pistas para escolher o 

que quero saber a seguir. 

 

E gosto que me expliquem coisas complicadas respeitando a minha ignorância na matéria 

mas confiando na minha inteligência. 

João Martins 

 

 

5. Datas importantes 

• Prazo para entregar as candidaturas: 31 de Janeiro de 2020 

• Divulgação dos resultados: Março de 2020 (data e local a anunciar) 

 

 



 
 

6. Como entregar a sua candidatura 

Guarde numa pasta na Dropbox os documentos e informações que lhe pedimos abaixo. 

Depois, envie-nos apenas o link de acesso a essa pasta. 

 

7. Que documentos e informações a sua candidatura deve incluir 

Apresente todos os documentos e informações em formato doc / docx / jpg, num máximo de 10 

MB cada. 

 

8. Apresentação dos textos vencedores 
Os textos vencedores e outros conteúdos sujeitos a concurso, nomeadamente imagens, serão 

apresentados numa cerimónia pública e publicados no website da Acesso Cultura. 

 

9. Aviso legal 
A submissão da candidatura equivale à aceitação integral de todas as condições aqui 

descritas, incluindo ainda a declaração de autorização para a publicação online, pela Acesso 

Cultura, de todos os conteúdos submetidos a concurso. 

O candidato garante que a candidatura apresentada não viola quaisquer direitos de 
propriedade intelectual de terceiros. 
 

 

  



 
 

Apresentação da candidatura 
 

A. Identificação 

 

1. Informação sobre o candidato ou entidade candidata: 

a. Nome ou Designação 

b. Morada 

 

2. Contacto 

a. Nome 

b. Função 

c. Nome da organização (se aplicável) 

d. Email 

e. Telefone ou telemóvel 

 

 

B. Textos sobre monumentos (se não aplicável, avance para C) 

 

1. Informação sobre ou para monumentos 

f. Nome do monumento 

g. Público-alvo (se definido; limite de 100 carateres) 

h. Nomes e funções de escritores e editores que trabalharam nos textos (limite de 

30 palavras) 

i. Descrição da abordagem de escrita de textos sobre o monumento (limite 200 

palavras). Na sua descrição considere este tipo de questões: 

• Quais foram os seus objetivos? 

• Qual foi o seu processo de escrita? 

• Porque escreveu o texto desta forma? 

• O que teve mais sucesso nesta abordagem?  

• Testou o texto com visitantes? 

• Que conclusões tirou? 

 

 

C. Textos sobre e para exposições (se não aplicável, avance para D) 

 

1. Informação sobre a exposição 

j. Título da exposição 

k. Mês e ano de inauguração e de encerramento (se for caso disso) 

l. Público-alvo (se definido; limite de 100 carateres) 

m. Nomes e funções de escritores e editores que trabalharam no projeto (limite de 

30 palavras) 

n. Contexto da apresentação da exposição (limite 100 palavras) 



 
o. Descrição da abordagem de escrita de textos da exposição (uma descrição por 

exposição; limite 200 palavras cada). Na sua descrição considere este tipo de 

questões: 

• Quais foram os seus objetivos? 

• Qual foi o seu processo de escrita? 

• Porque escreveu o texto desta forma? 

• O que teve mais sucesso nesta abordagem?  

• Testou o texto com visitantes? 

• Que conclusões tirou? 

 

D. Textos sobre espectáculos 

 

1. Informação sobre o espectáculo 

p. Título do espectáculo 

q. Data de estreia 

r. Local de estreia 

s. Público-alvo (se definido; limite de 100 carateres) 

t. Nomes e funções de escritores e editores que trabalharam nos textos (limite de 

30 palavras) 

u. Contexto de apresentação do espetáculo (limite 100 palavras) 

v. Descrição da abordagem de escrita de textos para a divulgação do espectáculo 

(uma descrição por espectáculo; limite 200 palavras cada). Na sua descrição 

considere este tipo de questões: 

• Quais foram os seus objetivos? 

• Qual foi o seu processo de escrita? 

• Porque escreveu o texto desta forma? 

• O que teve mais sucesso nesta abordagem? 

• Testou o texto com os espetadores? 

• Que conclusões tirou? 

 

 

E. Sobre o texto 

 

1.Informação: 

a. Título do texto; 

b. Tipo de texto (escolha dentro da lista: site; brochura; postal; painel, legenda, tabela, 

folha de sala); 

c. Texto em formato DOC ou DOCX, máximo 10 MB cada: 

• Nome do ficheiro: nome do candidato e n.º do texto (exemplo: 

acessocultura.texto2.docx) 

• Apresente o texto com a formatação exata com que o publicou, 

mantendo o tipo de letra e formatação, quebras de linha, palavras em 

maiúsculas/minúsculas, palavras a negrito, sublinhadas ou itálico, 

etc…). Não apresente o texto em tabelas nem inclua imagens no 

documento DOC ou DOCX. 



 
d. Imagem do texto em formatos JPG ou JPEG, com alta resolução (mínimo 300 dpi) mas 

máximo 10 MB cada 

• Nome do ficheiro: nome do candidato e n.º do texto (exemplo: 

acessocultura.texto2.jpeg) 

• Apresente a imagem da versão final do texto no suporte em que 

apareceu. Discrepâncias entre esta versão e o texto no documento 

word poderão suscitar dúvidas e poderão resultar na desqualificação. 

 

 

  



 

Notas biográficas dos membros do júri 

 
Hugo Sousa é licenciado em Geografia – Planeamento e Gestão do Território pela Faculdade 

de Letras da Universidade de Lisboa (2002). Estudou Gestão e Produção das Artes do 

Espectáculo no Fórum Dança (2004). É pós-graduado em Culturas e Discursos Emergentes: 

da crítica às manifestações artísticas (2008) e em Ciências da Comunicação (2012) pela 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Colaborou com a 

Academia de Produtores Culturais e com a Cassefaz (2004-2005). No Teatro O Bando (2005-

2012), teve responsabilidades nas áreas da comunicação, relações públicas, gestão de 

projectos de financiamento e relações institucionais. Trabalhou nas áreas do desenvolvimento 

territorial e dos fundos europeus (2012-2013). Fez parte do colectivo –mente (2013-2014). 

Actualmente, é consultor na área da comunicação acessível, colabora com o Polo Cultural 

Gaivotas | Boavista, é membro da direcção da Acesso Cultura, e integra as comissões de 

avaliação da DGArtes para o quadriénio 2018-2020. 

 

Joana Lobo Antunes é comunicadora de ciência. Interessa-se por encontrar formas de fazer 

chegar conhecimento científico a não peritos de forma clara e em formar investigadores para 

que também o consigam fazer. Acredita que cultura científica deve fazer parte da cultura geral 

das pessoas, e para que isso aconteça a clareza da linguagem e o acesso ao conhecimento 

são fundamentais. É Directora de Comunicação do Instituto Superior Técnico e professora de 

Comunicação de Ciência no Mestrado e Escola Doutoral da Universidade Nova de Lisboa. 

Antes, foi coordenadora de comunicação do Instituto de Tecnologia Química e Biologica (ITQB) 

da Universidade Nova de Lisboa (2016-2019) e Directora do Centro Ciência Viva de Sintra 

(2014-2016). Coordena o programa de ciência na Antena 1 "90 Segundos de Ciência" (desde 

2016). Fundou e preside a Associação Portuguesa de Comunicadores de Ciência e Tecnologia 

SciComPT. 

 

João Martins é responsável pela formação e por produção de conteúdos na Claro, uma 

empresa de consultoria que, desde 2007, trabalha com o sector público e privado para 

simplificar a comunicação com os cidadãos. Antes de vir para a Claro, era tradutor e professor 

de português. Nos últimos anos, deu aulas a alunos de uma escola profissional de mecânica e 

eletrónica. Acredita, cada vez mais, que uma comunicação simples e rigorosa é meio caminho 

andado para dar a toda a gente a capacidade de fazer escolhas importantes com autonomia e 

segurança. 

 

 

Tem dúvidas? 
Fale connosco: geral@acessocultura.org | Tel. 917 510 659 

 

mailto:geral@acessocultura.org

