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O Curso Longo de Edição de Livros, com mais de 90 horas  
de duração, pretende percorrer toda a cadeia de valor do livro, 

de um ponto de vista teórico e prático.  
Recorrendo a profissionais qualificados, com provas dadas  

e vários anos de experiência, dirige-se a profissionais, 
estudantes de edição e todos os que tenham interesse pela 

área do livro.

O curso está estruturado em módulos e masterclasses.

+90 horas
+20 especialistas

Casos práticos
Profissionais de renome

Currículo único
Preço competitivo
Plano prestacional

Descontos aplicáveis
Assista a tudo, de casa

Faça o curso e receba uma biblioteca com mais de  
20 livros de autores da grande literatura mundial*.

* Consulte a lista integral nesta brochura.



O Programa

Introdução à edição 
e ao mercado editorial 

História do livro 

Criação do plano editorial 

Preparação do original 

Estratégia 

Contratação 

Venda de direitos 

Coordenação  

Tradução 

Revisão 

Editing 

Design 

Paginação 

Produção e 
orçamentação gráfica 

Gestão 

Distribuição 

Comunicação 

Com exceção dos módulos  
«Introdução à edição e ao 
mercado editorial» (6h) e 
«Preparação do original» (2h),  
todos os restantes módulos 
terão a duração de 4 horas  
(2 aulas de 2 horas cada). 

O programa do curso conta  
com um conjunto de 
masterclasses, compostas 
por uma comunicação do 
especialista convidado, 
seguindo-se um ciclo de 
perguntas e respostas. Entre 
estes convidados especiais 
estão profissionais de renome, 
de escritores a gestores ou 
autores, que abordarão temas 
como edição, livrarias online, 
storytelling, edição de nicho 
ou edição digital. Estão já 
confirmados nomes como 
Maria do Rosário Pedreira, 
Edson Athayde e Pedro Mexia 
(lista integral a divulgar 
oportunamente).

EDIÇÃOANUAL 2021/2022

Às segundas-feiras e quintas-feiras,  
das 18h30 às 20h3o.



Os Especialistas
Os especialistas do Curso Longo de Edição de Livros  
são profissionais que aliam a formação académica  
a uma experiência profissional de muitos anos no 
mercado editorial.

diretor do curso
Pós-graduado em Edição, fundou a 
Booktailors (hoje The Book Company)  
em 2006, seguindo-se a Bookoffice,  
a principal agência literária portuguesa, 
e a área de eventos literários na mesma 
empresa em 2010. Programou para mais 
de 50 eventos nacionais e internacionais. 
É professor convidado de várias 
universidades e orador internacional  
para temáticas ligadas ao livro,  
à edição, gestão e venda de direitos.  
É administrador do grupo 20|20 Editora, 
diretor executivo da The Book Company 
e da plataforma de streaming  
Eu Aprendo em Casa.

Paulo
Ferreira
m ó d u los 

Introdução à edição e 
ao mercado editorial

Contratação
Venda de direitos



Nascida no Porto e licenciada em Design 
Gráfico e Publicidade, é designer, paginadora, 
ilustradora e entusiasta craftswoman, amante 
de papel. Especialista em livros, trabalhou em 
mais de 500 paginações, ao longo de 15 anos 
de carreira, tendo efetuado trabalhos para 
editoras como Porto Editora, Bertrand, Quetzal, 
Elsinore, Círculo de Leitores, Edições 70, 
Plátano e HarperCollins.

É licenciado em Economia e mestre em 
Estratégia Industrial pela Universidade Técnica 
de Lisboa. Foi professor universitário na área 
de Economia durante 12 anos e trabalha na 
edição de livros desde 1996. Foi fundador e 
diretor-geral do Grupo Oficina do Livro até 2009, 
com responsabilidade sobre as seis chancelas 
editoriais, a distribuição de livros e a rede de 
retalho livreiro. Em 2006, recebeu o prémio 
Fahrenheit de Inovação no 2.º Congresso de 
Editores Portugueses.

Ana
Moreira
m ó d u lo 

Paginação

António  
Lobato Faria

m ó d u lo
Estratégia

Nasceu em Lisboa em 1984. Licenciou-se  
em Línguas e Literaturas Clássicas (2006)  
e ingressou no mestrado em Edição de Texto.  
Em 2007, começou a trabalhar como 
assistente na Editorial Presença. Em 2013,  
integrou a equipa que formaria o grupo 
Penguin Random House em Portugal. 
Atualmente, é a editora responsável pela 
chancela Objectiva.

Eurídice  
Gomes
m ó d u lo 

Editing



É diretor comercial da Penguin Random 
House Portugal e tem o nariz mergulhado 
profissionalmente nos livros há 30 anos. 
No departamento comercial da Editorial 
Presença, viveu a loucura comercial do 
Harry Potter e acredita que nada substitui 
percorrer o país de lés a lés, a descobrir as 
idiossincrasias de cada livraria.

José 
Carvalheira

m ó d u lo 
Distribuição

Licenciada em Línguas e Literaturas 
Modernas, variante de Estudos Portugueses, 
trabalha há quase duas décadas na área 
editorial. Encontra-se desde 2014 no Grupo 
20|20 Editora, onde acumula as funções 
de editora do catálogo de não-ficção da 
chancela Booksmile e de diretora-adjunta  
da Divisão Infantil.

Filipa  
Casqueiro

m ó d u lo
Coordenação

É professor em várias áreas relacionadas com 
a pré-impressão, impressão e acabamentos 
gráficos desde 1995, tendo lecionado na 
Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa, na LSD — Lisbon School of Design,  
na Booktailors e em várias escolas 
profissionais. Fundou a Finepaper em 2008, 
onde colabora como produtor gráfico em 
inúmeros projetos nacionais e internacionais.

João  
Costa

m ó d u lo
Produção e 

orçamentação gráfica
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Mestre em Estudos Editoriais pela 
Universidade de Aveiro, trabalha há quatro 
anos na The Book Company, sobretudo na 
Bookoffice, a agência literária que hoje dirige. 
Esteve envolvida na preparação de mais de  
15 feiras do livro e viagens de prospeção.  
É especialista em direitos de autor, 
internacionalização e mercado editorial.

Leonor 
Rodrigues

m ó d u lo
Contratação 

Venda de direitos

É licenciado em Pintura e doutorado 
em Design. Vive e trabalha em Lisboa, 
desenvolvendo trabalhos artísticos e de 
design, além de ser editor e professor 
universitário. Desde a segunda metade 
dos anos 90, tem vindo a desenvolver 
projetos que cruzam múltiplas disciplinas, 
relacionando design, vídeo, edição/ 
/publicação de livros e instalações artísticas.

Luís  
Alegre
m ó d u lo

Design

Tradutor, revisor/editor e consultor editorial, 
é membro da Caixa Alta — Oficina Editorial. 
Com vasto portefólio em inúmeras editoras 
e instituições de renome, foi durante quase 
uma década diretor editorial e agente 
literário da Booktailors, hoje The Book 
Company. É formador de revisão e edição  
de texto.

Nuno  
Quintas
m ó d u lo 

Preparação  
do original

Revisão
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Licenciada em Estudos Portugueses e 
mestre em Linguística Histórica, é jornalista 
freelancer e crítica literária, trabalhando 
entre Lisboa e Macau. Colaboradora regular 
da revista Blimunda e do Expresso, edita o 
suplemento literário «Parágrafo», em Macau. 
Foi responsável pelos módulos de História do 
Livro e Edição nos cursos de autoedição da 
Oficina do Cego.

Sara Figueiredo 
Costa

m ó d u lo
História do livro

É licenciado em Gestão e Administração 
de Empresas na Universidade Católica 
Portuguesa. Começou na distribuição de 
conteúdos (RTP), passou pela distribuição  
de roupa e está desde 2011 na distribuição de  
livros. Assume, desde esse ano, o cargo  
de diretor financeiro, que acumula com  
o de diretor executivo e responsável pela 
unidade de distribuição do grupo 20|20 Editora.

Pedro Veiga 
Ferreira
m ó d u lo

Gestão

Licenciou-se em Ciências da Comunicação e tem 
um mestrado em Empreendedorismo e Estudos 
da Cultura. Trabalhou alguns anos no jornalismo, 
até se mudar para o mundo dos livros. Em 2005 
ajudou a fundar a editora A Esfera dos Livros, onde 
foi diretora editorial. Em 2014, criou e foi diretora 
editorial da Manuscrito, uma chancela dedicada a 
temas e autores portugueses, do Grupo Presença. 
É, desde o final de 2019, diretora editorial da 
Planeta dos Livros Portugal.

Sofia  
Monteiro

m ó d u lo
Criação do plano 

editorial



Tem formação superior em literatura e tradução, 
em Portugal e em Inglaterra, onde também  
foi tradutora e professora. Foi assistente 
convidada na Universidade de Coimbra, onde 
lecionou tradução literária, área a que se dedica 
há mais de 20 anos.  Traduziu Chimamanda Ngozi 
Adichie, Alice Walker, Leïla Slimani, Angela Davis, 
Maya Angelou, Siri Hustvedt, Hervé Le Tellier, 
Alan Hollinghurst, John Banville, David Lodge. 
Tem cinco romances publicados.

Tânia  
Ganho
m ó d u lo 
Tradução

Foi jornalista e trabalhou 10 anos no Jornal de 
Notícias, tendo ainda passado pelo Público 
e pela agência noticiosa Press Association. 
Foi responsável, durante oito anos, por uma 
rubrica de divulgação de livros no Porto 
Canal. Publicou dois livros de não-ficção: Algo 
Estranho Acontece, sobre António Zambujo 
e Miguel Araújo, e uma biografia de Carmen 
Miranda para a coleção «Grandes Vidas 
Portuguesas», da Imprensa Nacional.

O programa do curso conta  
com um conjunto de convidados 
especiais, que farão uma pequena 
comunicação, seguindo-se um 
período de perguntas e respostas. 
Estão já confirmados Edson 
Athayde, Maria do Rosário Pedreira 
e Pedro Mexia. 

Lista integral a divulgar oportunamente.

Tito  
Couto

m ó d u lo
Comunicação
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Os Módulos

INTRODUÇÃO À EDIÇÃO E 
AO MERCADO EDITORIAL

Motivações associadas à aquisição  
de livros. Tipologias de edição.  
Alguns números do mercado. 
Grandes protagonistas e linhas  
de força. Os atores do ecossistema 
do livro. A cadeia de valor do 
livro. Matéria fiscal e legislativa. 
Contextualização dos módulos 
seguintes. 
e s p ec i a l i s ta 
Paulo Ferreira

HISTÓRIA DO LIVRO

Percurso pela história do livro, 
refletindo sobre a revolução 
tecnológico-cultural protagonizada 
pela invenção da imprensa. O papel do 
livro na sociedade. Visão de conjunto 
sobre os principais momentos da 

história do livro e da imprensa através 
de exemplos e da contextualização 
sobre as mudanças, as causas e 
as consequências dos momentos 
fundamentais.
e s p ec i a l i s ta 
Sara Figueiredo Costa

CRIAÇÃO DO PLANO
EDITORIAL 

Identidade da editora. Linha editorial a 
seguir. Orçamento mensal/anual. Como 
criar e planificar um plano editorial. 
Obtenção de conteúdos: encomendas 
a autores nacionais, aquisição de 
direitos internacionais, originais 
enviados por correio. Tendências e 
oportunidades. Calendário editorial, 
sazonalidades, campanhas comerciais. 
Erros, omissões. O que (não) fazer.
e s p ec i a l i s ta 
Sofia Monteiro



PREPARAÇÃO DO ORIGINAL 

Por onde começamos a trabalhar 
quando recebemos um ficheiro para 
edição? Boas práticas a adotar, antes 
da revisão e da paginação, no trabalho 
com um original, para garantir a 
máxima eficiência e qualidade de  
todo o processo editorial. 
especialista 
Nuno Quintas

ESTRATÉGIA 

Conceitos de estratégia empresarial. 
Análise estratégica do mercado. 
Desenvolvimento e implementação de 
estratégias competitivas. Estruturação 
de catálogos e elaboração de planos 
editoriais. Tendências atuais e futuras 
do mercado editorial. 
e s p ec i a l i s ta 
António Lobato Faria

CONTRATAÇÃO

O Código de Direitos de Autor  
e a sua aplicação à realidade do 
mercado. Os contratos de direitos  
de autor. Como receber e analisar 
uma proposta. O que negociar no 
plano nacional e internacional. 
Cuidados contratuais a ter  
com diferentes tipos de obra.  
Como chegar a um entendimento 
benéfico para todas as partes.
e s p ec i a l i s tas 
Paulo Ferreira e Leonor Rodrigues

VENDA DE DIREITOS

Como olhar para uma obra literária  
e preparar argumentos de venda.  
O que acautelar quando recebemos 
uma proposta para publicação  
(no mercado nacional ou estrangeiro). 
Como selecionar editoras. Como 
preparar feiras internacionais e viagens 
de prospeção. O mercado nacional.  
O mercado internacional e 
especificidades territoriais.
e s p ec i a l i s tas 
Paulo Ferreira e Leonor Rodrigues

COORDENAÇÃO

Um passo a passo para coordenar  
um plano editorial e gerir cada projeto 
com êxito. Da ideia ao livro, cada projeto 
é único, mas, na prática e no dia a dia 
de uma editora, um método eficiente 
para abordar esses projetos fará toda 
a diferença para quem trabalha ou 
pretende vir a trabalhar na área.
e s p ec i a l i s ta 
Filipa Casqueiro

TRADUÇÃO

O mercado da tradução literária 
em Portugal e os seus aspetos 
práticos (tabelas, prazos, métodos e 
ferramentas de trabalho, a relação com 
os editores, revisores e autores). Os 
principais desafios da tradução literária. 
A voz, o ritmo e a melodia dos textos 
originais em inglês, as dificuldades 



de interpretação e de adaptação para 
português. As diferentes possibilidades 
de tradução de uma mesma frase, 
descobrindo o papel criativo  
e pessoal do tradutor literário.  
Com casos práticos.
e s p ec i a l i s ta 
Tânia Ganho

REVISÃO

O que é rever? Qual o perfil de um 
revisor? E que faz afinal esta figura 
num projeto editorial? Princípios 
fundamentais e campo de atuação  
da revisão, delimitando abordagens  
e limites de intervenção num texto.
e s p ec i a l i s ta
Nuno Quintas

EDITING 

O eixo autor-livro-editor. O que se 
entende por editar um texto e em 
que situações se aplica. Como editar 
um texto. Gestão de expectativas do 
autor e limites do editor. Fronteiras 
criativas e éticas do trabalho do 
editor. A relação do editor e do autor 
com o mesmo texto. Distinção entre 
projetos editoriais encomendados e 
submissões de originais. A liberdade 
intelectual do autor e o direito à 
autoria. O trabalho conjunto entre 
autor e editor para um objetivo 
comum: o (melhor) livro (possível).
e s p ec i a l i s ta 
Eurídice Gomes

DESIGN

Um olhar analítico acerca do  
objeto e das suas fundamentais 
variações técnicas e formais:  
edição e manipulação de conteúdos, 
criação de layouts gráficos, função 
das grelhas e tipografia, impressão  
e acabamento, estratégias e canais  
de distribuição.
e s p ec i a l i s ta 
Luís Alegre

PAGINAÇÃO

Da análise do original ao projeto 
gráfico, do projeto gráfico à paginação, 
da paginação à arte final. Provas, 
dificuldades no processo e relação 
entre paginador e editor, prazos. 
Linhas orfãs, viúvas, hifenização, 
entrelinhas, espacejamento e demais 
especificidades. O livro impresso  
e o livro digital.
e s p ec i a l i s ta 
Ana Moreira

PRODUÇÃO E ORÇAMENTAÇÃO 
GRÁFICA

Materiais, acabamentos e tipologias de 
impressão. A escolha do fornecedor. 
Efeitos de escala e otimização de 
custos. Cronogramas. O orçamento 
de produção. Acompanhamento e 
controlo de qualidade.
e s p ec i a l i s ta 
João Costa



GESTÃO 

A editora enquanto empresa e 
especificidades do setor editorial. 
Custos fixos e estrutura de custos do 
produto. Estabelecimento de preço, 
desconto médio, fatores, break-even. 
Orçamentos e controlling. Análise de 
stocks, provisionamento e imparidades.
e s p ec i a l i s ta 
Pedro Veiga Ferreira

DISTRIBUIÇÃO 

Formato, pricing e tiragem. Modelos 
de distribuição — da própria à 
terceirizada — à luz da infraestrutura 
logística, margens de lucro e gestão 
dos clientes. Plano de vendas: dados 

a apresentar ao cliente, escolha dos 
espaços de venda, investimentos 
estratégicos e gestão das reposições. 
O livro está a vender: e agora?
e s p ec i a l i s ta 
José Carvalheira

COMUNICAÇÃO

O estado da arte. As ferramentas  
e assessoria de imprensa:  
o relacionamento com os jornalistas, 
como redigir um comunicado.  
A crítica literária em Portugal.  
Os meios digitais e as redes sociais.  
Os eventos de relações públicas. 
Desafios atuais. Casos práticos.
e s p ec i a l i s ta 
Tito Couto



Onde funciona o curso?
O curso é 100% online, através da plataforma Zoom.

Quando decorre o curso?
Datas: Início a 8 de novembro de 2021, sempre às segundas-feiras  
e quintas-feiras. Horário: 18h30-20h30. Duração total: 96 horas.

Posso pagar em prestações?
Sim. Para inscrições efetuadas em período de preço especial  
de lançamento, eis o plano prestacional:
125 € no ato de inscrição;
75 € até 8 de novembro;
75 € até 8 de dezembro;
75 € € até 8 de fevereiro de 2022;
100 € até 8 de abril de 2022.

Existe desconto se pagar a pronto pagamento?
Sim, existe um desconto de 5 % para inscrições em período de preço 
especial de lançamento.

Posso desistir depois de me inscrever?
As inscrições com preço especial de lançamento não permitem devolução 
do dinheiro. Condições gerais de cancelamento até 31 de julho de 2021: 
não é efetuada devolução de valores, mas será permitida a conversão de  
valores gastos em iniciativas Eu Aprendo em Casa. Condições gerais  
de cancelamento entre 1 de agosto e 30 de setembro de 2021: não é  
efetuada devolução de valores, mas será permitida a conversão de  
50 % dos valores gastos em iniciativas Eu Aprendo em Casa. Condições 
gerais de cancelamento entre 1 de outubro e 4 de novembro de 2021:  
não é efetuada devolução de valores, mas será permitida a conversão  
de 25 % dos valores gastos em iniciativas Eu Aprendo em Casa.

Qual o preço especial de lançamento?
O preço especial de lançamento até 31 de julho e para antigos alunos  
dos workshops «Marketing do Livro» e Gestão de Projetos Editoriais»  
é de 450€. Após esta data, será comunicada a nova tabela de preços.

Quantas vagas existem com preço especial de lançamento?
Existem 20 vagas para preço especial de lançamento, processadas  
por ordem de pagamento.

FA
Q



O que está incluído no curso?
Uma biblioteca composta por livros da editora Cavalo de Ferro, a 
frequência de todos os módulos e masterclasses apresentadas.

Que livros estão incluídos?
Na campanha especial de lançamento, estão incluídos os seguintes livros 
da editora Cavalo de Ferro: Cicatrizes, de Juan José Saer; A Borra de Café, 
de Mario Benedetti; Não Humano, de Osamu Dazai; Pan, de Knut Hamsun; 
O Coração do Homem, de Jón Kalman Stéfánssón; As Pequenas Histórias, 
de vários autores; Os Milagres do Anticristo, de Selma Lagerlöf; A Trégua, de 
Mario Benedetti; Mistérios, de Knut Hamsun; A Missão, de Ferreira de Castro; 
A Cova, de Cynan Jones; O Turno, de Luigi Pirandello; Khadji-Murat, de Lev 
Tolstoi; Nada, de Carmen Laforet; A Revolta dos Anjos, de Anatole France; 
Os Frutos da Terra, de Knut Hamsun; História Geral dos Piratas, do Capitão 
Johnson; Mein Kampf de A.Hitler: Leitura Crítica, de Albrecht Koschorke;  
O Livro de Jón, de Ófeigur Sigurðsson; Diário da Guerra aos Porcos, de Adolfo 
Bioy Casares; Garman & Worse, de Alexander Kielland, Gostamos tanto da 
Glenda, de Julio Cortázar, Confissão de um assassino, de Joseph Roth; Uma 
biblioteca da literatura universal, de Hermann Hesse; A justiça de Yerney, 
de Ivan Cankar; Obrigado pelo lume, de Mário Benedetti; Contos de Amor, 
loucura e morte, de Horacio Quiroga; Remington, de Jorge Listopad.

Onde me inscrevo?
As inscrições podem ser feitas em euaprendoemcasa.pt e terminam  
a 4 de novembro de 2021.

A gravação das aulas é disponibilizada posteriormente?
Não. As aulas são síncronas e não são disponibilizadas posteriormente..

Como posso esclarecer as dúvidas que tenho?
Envie-nos um e-mail para euaprendo@tbco.pt.

É possível trocar algum dos livros que comprei?
Não. Trata-se de um pacote fechado e não podemos alterar nenhum  
dos títulos.

Quando me são enviados os livros?
Os livros apenas são enviados para inscrições totalmente pagas;  
a expedição é feita no primeiro dia útil do mês seguinte ao pagamento 
integral do curso. Portes de envio gratuitos para Portugal continental. 
Fora de Portugal continental: a definir consoante o destino. O curso não 
tem requisitos de entrada. Apenas receberão exemplares os inscritos 
que realizem o pagamento integral do curso.

FA
Q

https://cavalodeferro.pt/livros/cicatrizes
https://cavalodeferro.pt/catalogo?q=9789896232207
https://cavalodeferro.pt/catalogo?q=9789896231903
https://cavalodeferro.pt/catalogo?q=9789896231408
https://cavalodeferro.pt/catalogo?q=9789896232283
https://cavalodeferro.pt/catalogo?q=9789896232528
https://cavalodeferro.pt/catalogo?q=9789896230777
https://cavalodeferro.pt/catalogo?q=9789896232092
https://cavalodeferro.pt/catalogo?q=9789896231729
https://cavalodeferro.pt/catalogo?q=9789896231736
https://cavalodeferro.pt/catalogo?q=a+cova
https://cavalodeferro.pt/catalogo?q=9789896231576
https://cavalodeferro.pt/catalogo?q=9789896231989
https://cavalodeferro.pt/catalogo?q=9789728791902
https://cavalodeferro.pt/catalogo?q=9789896232382
https://cavalodeferro.pt/catalogo?q=9789896232214
https://cavalodeferro.pt/catalogo?q=9789896231606
https://cavalodeferro.pt/catalogo?q=9789896232252
https://cavalodeferro.pt/catalogo?q=9789896232023
https://cavalodeferro.pt/catalogo?q=9789896231859
https://cavalodeferro.pt/catalogo?q=9789896232498
https://cavalodeferro.pt/catalogo?q=Gostamos+Tanto+da+Glenda
https://cavalodeferro.pt/catalogo?q=Gostamos+Tanto+da+Glenda
https://cavalodeferro.pt/livros/confissao-de-um-assassino-relato-de-uma-noite
https://cavalodeferro.pt/livros/uma-biblioteca-da-literatura-universal
https://cavalodeferro.pt/livros/uma-biblioteca-da-literatura-universal
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