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PROJETO

Quais são os requisitos que meu projeto deve cumprir para participar dos 
prêmios?

• O projeto deveria ter sido feito por designers que trabalham na América Latina ou 
designers de origem latino-americana que residem no exterior.

• Seu projeto deve fazer parte de uma das categorias disponíveis.
• Deve ter sido realizado para um cliente real e deve ter sido lançado ao público entre 1º 

de Janeiro de 2017 e 14 de outubro de 2018.
• Os projetos que não tenham sido realizados para um cliente podem participar 

unicamente na categoria “PROJETO PESSOAL / NÃO PUBLICADO”

Podem ser apresentados projetos feitos para clientes localizados em países fora 
da América Latina?

Sim. É possível apresentar projetos feitos para clientes em países fora da América Latina

Podem ser apresentados projetos feitos por estúdios de outro continente para 
países latino-americanos?

Não. É necessário estar localizado na América Latina ou ser de origem latino-americana 
para poder participar do Latin American Design Awards.

Duas pessoas ou empresas diferentes podem inscrever o mesmo projeto?

Não. Duas pessoas diferentes ou empresas não poderão inscrever o mesmo projeto na 
mesma categoria. Se recebermos duas inscrições para o mesmo projeto, somente será 
levada em consideração a primeira inscrição.

Quem não pode participar do Latin American Design Awards?

Ficam excluídos de participar nos prêmios: membros do jurado, familiares, trabalhadores 
de empresas representadas no jurado, os organizadores ou seus familiares.

Quais são os países que podem participar?

Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guiana 
Francesa, Granada, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, 
Paraguai, Panamá, Peru, Porto Rico, República Dominicana, Suriname, Uruguai e 
Venezuela.

Como faço meu cadastro?

O cadastro e a inscrição são on-line.
Você poderá ver o passo-a-passo do cadastro fazendo o download do PDF “BASES” no 
website.

Quais são as categorias?

Você poderá ver todas as categorias e subcategorias fazendo o download do PDF 
“CATEGORIAS” em nosso website.

O que preciso para inscrever meu projeto?

Para fazer a inscrição do teu projeto, você precisará da seguinte informação:

- Dados de contato
- informação do projeto
- Selecione uma categoria
- Informação para o cliente
- Pelo menos 3 imagens
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Qual é a categoria correspondente ao meu projeto?

Você poderá ver ficar qual é categoria ou categorias correspondentes ao seu projeto 
fazendo o download do PDF “categorias” em nosso website. Inscreva seu projeto na 
categoria que considere mais adequada. Caso seja necessário, os organizadores poderão 
realocar o projeto em outra categoria que considerem mais apropriadas.

Que tipo de arquivos é permitido enviar?

- Todas as imagens devem estar no formato GIF JPG, PNG ou.
- O tamanho máximo de cada imagem é de 2000 pixels de largura ou altura.
- O peso máximo de cada imagem deve ser de 4 MB.
- Para os formatos de vídeo, você colocar o link para o vídeo na seção “Video Link”.

¿Es necesario enviar muestras en físico?

Não. Toda a inscrição é on-line. Caso seu projeto seja eleito ganhador e o Latin American 
Design considere necessário, será solicitado o envio das amostras físicas.

Qual é o custo da inscrição?

EARLY ENTRY (US$35) : 15 DE AGOSTO - 30 DE AGOSTO 
REGULAR ENTRY  (US$45) :  31 DE AGOSTO - 30 DE SETEMBRO
EXTENDED ENTRY (US$55) :  1 DE OUTUBRO - 15 DE OUTUBRO

Posso enviar meu trabalho por e-mail e efetuar o pagamento por outro meio?

Não. Não aceitamos inscrições por e-mail. Todas as inscrições devem ser realizadas pelo 
sistema on-line de inscrições.

Posso solicitar o reembolso do dinheiro pago por um projeto inscrito?

Não. Todas as inscrições para o Latin American Design Awards não são reembolsáveis.

Caso meu projeto seja ganhador, quais imagens utilizarão para sua reprodução?

Se seu trabalho for um dos ganhadores, solicitaremos arquivos em alta resolução para 
reproduzir os materiais.

O jurado tem a possibilidade de reservar-se o direito de não emitir seu voto em 
qualquer uma das categorias?

Sim. O Jurado tem a possibilidade de decidir se as peças inscritas em uma categoria 
cumprem os requisitos e critérios de qualidade e/ou excelência. Caso considerem que tais 
requisitos não foram cumpridos, o jurado poderá não emitir seu voto.

DATAS

Quando iniciam as inscrições para o LAD AWARDS?

A convocação está aberta desde 15 de agosto de 2018.

Quando encerram as inscrições do LAD AWARDS?

O fechamento das inscrições ocorrerá no dia 15 de outubro de 2018.

Quando serão comunicados os resultados aos finalistas?

Os finalistas serão notificados em dezembro de 2018.
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PREMIAÇÃO

Quando serão entregues os troféus e/ou diplomas aos ganhadores?

Os troféus e/ou diplomas serão entregues pessoalmente durante a cerimônia que ocorrerá 
em março de 2019 em Lima, Peru. Os ganhadores que não puderem assistir à cerimônia 
para retirar seu troféu e/ou diploma poderão solicitá-los pelo correio eletrônico oficial dos 
prêmios: awards@latinamericandesign.org.
Nesse caso, os mesmos deverão arcar com as despesas do envio.

É possível solicitar diplomas e troféus adicionais?

Sim. Os ganhadores poderão solicitar certificados, troféus e livros adicionais, porém 
deverão assumir o custo adicional e as despesas do envio.

Perguntas adicionais?

Envia um e-mail para awards@latinamericandesign.org


