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CODEC – Concurso de Design de Jogo de Cartas 

Regulamento 
 

CODEC é um concurso de jogo de cartas destinado a autores e ilustradores portugueses que ainda não 
tenham qualquer jogo publicado. 

As entidades responsáveis pela organização do concurso são a editora Art and Games e o Board Game 
Café A jogar é que a gente se entende. O projeto Board Game friendly também colabora na organização 
da iniciativa. 

Júri: 

O júri será composto por estas 3 entidades. 

O melhor protótipo apresentado será editado pela Art and Games e ilustrado pelo ilustrador vencedor. 

Se nenhum dos protótipos apresentados reunir a condições mínimas de qualidade para ser editado, a 
Art and Games desenvolverá o jogo com o autor do melhor protótipo apresentado em co-autoria. 

Prémios: 

Os vencedores verão o seu trabalho editado e receberão 10 unidades do produto final. 

O jogo será semelhante a outros jogos editados pela Art and Games (Gelato Mio e Vidrado). 

A editora apenas produzirá 100 unidades. 

O objetivo principal do concurso é dar oportunidade de um autor e de um ilustrador entrarem neste 
mundo da criação de jogos de mesa. 

O produto final será apenas distribuído em alguns pontos de venda em Portugal. 

Mas quem sabe se não se abrirá assim o caminho para um jogo de sucesso. 

Caso a primeira edição de 100 unidades se esgote nos primeiros 6 meses poderá haver uma reimpressão 
do jogo, será sempre em sintonia com os vencedores que passarão a poder receber um royaltie relativo 
às unidades eventualmente vendidas. 

O vínculo será efetuado num contrato entre a editora e os vencedores individualmente. 

Todos os direitos relativos a mecânica de jogo e ilustração serão propriedade da Art and Games até 1 
ano depois da data de lançamento. 

1 ano após a data de lançamento do produto os direitos de mecânica de jogo e ilustração voltam para 
os seus criadores podendo a partir daí fazerem a sua gestão e contactar as editoras que pretenderem e 
que tenham capacidade de levar o jogo a um outro patamar. 
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I - CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

I.1 - Este concurso está aberto a qualquer autor e ilustrador português, maior de 18 anos, com 
residência em Portugal Continental, no limite de 1 JOGO por autor. 

I.2 – A competição será para a criação de um jogo de cartas (limite 100 cartas) sem qualquer 
componente adicional. 

I.3 - Apenas os jogos NÃO PUBLICADOS (mesmo autopublicados) até ao final do CODEC podem 
participar. Se um jogo for publicado antes do final deste concurso, não seria mais considerado um 
protótipo e seria excluído do Concurso. 

I.4 - Os concorrentes comprometem-se a enviar um protótipo e uma cópia do livro de regras. (o 
protótipo será enviado apenas na 3ª fase caso a ideia seja selecionada). 

O CODEC não pode ser responsabilizado por falsificações de jogos que possam ser enviados. 

 

I.5 - O Concurso para autores e ilustradores está estruturado nas seguintes etapas: 

• 1ª Fase: Workshop no board game café Ajogar é que a gente se entende no dia 10 de outubro 
de 2020 pelas 15h. Os participantes inscritos que residam a mais de 150 Km poderão assistir ao 
workshop por zoom. 

• 2ª Fase: Analise das fichas de jogo e ilustrações. Pré-seleção de 10 autores e 3 ilustradores. 
• 3ª Fase:  

o Autores: Analise das regras de jogos e playtests dos protótipos pré-selecionados (máx. 
10) e seleção dos finalistas (máx. 3). 

o  Ilustradores: Os ilustradores pré-selecionados (máx. 3) terão 3 semanas par apresentar 
uma ilustração com características a fornecer pela organização. 

• 4ª Fase: Reunião do júri e nomeação dos vencedores (autor e ilustrador). 

 

1.6 – A inscrição no concurso tem um valor de 5€. O pagamento deverá ser efetuado por transferência 
bancária ou MB Way, os dados estão indicados na ficha de inscrição.  

 

II – FICHEIROS PARA INSCRIÇÃO 

II.1 - Os processos de candidatura quer para autores quer para ilustradores deverão ser enviados para 
o email artandgames@artandgames.pt até ao dia 08 de Outubro 2020, o email deverá ter como 
“Assunto”: CODEC 

A ficha de inscrição pode ser descarregada no seguinte link: 
http://www.artandgames.pt/codec/CODEC-inscricao.pdf 

 II.2 - O número de inscrições está limitado a 20 autores e 20 ilustradores, as inscrições serão registadas 
na ordem de chegada ao email. 

As inscrições serão automaticamente encerradas assim que o limite de 20 candidatos for alcançado. 

mailto:artandgames@artandgames.pt
http://www.artandgames.pt/codec/CODEC-inscricao.pdf
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II.3 – A inscrição só será validado após receção do pagamento  

II.4- No prazo de um mês após participarem no workshop, os autores concorrentes deverão enviar um 
segundo email com os seguintes itens: 

• Uma fotografia digital a cores do protótipo a ser jogado (em formato JPG). 
• Uma ficha técnica num arquivo separado (em formato PDF) incluindo: 

o Título do jogo 
o Jogadores direcionados (crianças, famílias, jogadores experientes, outros) / idade / 

número de jogadores / duração do jogo  
o Objetivo do jogo e ideia principal 
o Diretrizes de configuração do jogo (set up) 
o Breve resumo de um turno 

 

II.5- No prazo de 2 semana após o workshop, os ilustradores concorrentes deverão enviar um segundo 
e-mail com 3 Ilustrações de sua autoria (em formato JPG). O critério de escolha fica a cargo do artista. 

II.6 - Os organizadores do CODEC comprometem-se a não divulgar qualquer Informações sobre os dados 
dos concorrentes além da informação necessária (nome e localidade) para a comunicação de lista de 
inscritos e posteriormente anúncio de vencedores. 

 

III – JOGOS SELECIONADOS: ENVIO E APRESENTAÇÃO DOS PROTÓTIPOS 

As 10 ideias apresentadas que mais agradarem ao júri serão selecionadas para a 3ª fase. 

Todos os autores serão notificados por e-mail das decisões do organizador. Estas decisões são finais. Os 
autores receberão os resultados até dia 10 de Dezembro de 2020. 

Autores de jogos não selecionados não receberão comentários por escrito ou orais sobre os motivos de 
eliminação. 

Os autores selecionados terão que enviar para o board game café Ajogar É que a gente se entende no 
prazo de 2 semanas após a notificação um protótipo jogável de seu Jogo. 

Depois de testados, os 3 protótipos que mais agradarem ao júri, serão novamente testados, por forma 
a encontrar o vencedor. 

 

IV – ILUSTRADORES SELECIONADOS:  

Os 3 ilustradores cujas ilustrações mais agradarem ao júri serão selecionados. 

Serão então desafiados a fazer uma ilustração cujas características serão mais tarde indicadas pela 
organização. 

Todos os ilustradores serão notificados por e-mail das decisões do organizador. Estas decisões são finais. 
Os ilustradores receberão os resultados até 10 de Novembro de 2020. 
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Ilustradores não selecionados não receberão comentários por escrito ou orais sobre os motivos de 
eliminação. 

Depois de avaliadas as 3 ilustrações finais é escolhido um vencedor. 

A decisão de quem vence o CODEC será comunicada ao público durante a convenção de jogos de 
tabuleiro Viana Con no dia 6 de Fevereiro de 2021.  

A partir do momento em que são encontrados os vencedores e comunicada a decisão do júri começa o 
processo de produção do produto que irá ser editado. 

O processo será conduzido pela Art and Games que articulará a ligação entre o autor, o Ilustrador e a 
editora. 

A Art and Games compromete-se a editar as 100 unidades acima referidas num período inferior a 1 ano 
após a atribuição dos títulos de vencedores. 

 

Ao assinar a ficha de inscrição o concorrente aceita todas as regras contidas neste regulamento e não 
as contestará de forma alguma antes ou depois da realização concurso. 

Todos os pontos omissos neste regulamento, considerados pertinentes, em caso de necessidade, serão 
explicados pela organização do CODEC e considerados válidos. 

 

Tendo em conta que vivemos numa situação de pandemia, a organização do CODEC, poderá caso seja 
necessário, alterar as datas anunciadas neste regulamento. 

Caso não seja atingido o número mínimo de inscrições (5 autores e 3 ilustradores) o CODEC não se 
realizará e o valor de inscrição será devolvido aos participantes inscritos. 

A organização do CODEC, em caso de força maior, reserva o direito de cancelar o concurso sem que 
tenha que indemnizar ou compensar os concorrentes. 

 

 

 


