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Regras Concurso de Fotografia 

 “Valpaços através de uma lente” 

 

 
O Município de Valpaços vem desenvolvendo e promovendo iniciativas no sentido de 

sensibilizar a população em geral para a importância da defesa do meio ambiente, da 

biodiversidade e do património cultural.  

 

O concurso “Valpaços através de uma lente” é um concurso de fotografia organizado 

pela Biblioteca de Valpaços que tem como objetivo divulgar o concelho de Valpaços 

através da fotografia, culminando com uma exposição dos trabalhos selecionados no 

Pavilhão Multiusos de Valpaços no decorrer da XX Feira do Folar.  

 
Em conformidade com o disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 

75/2013 de 12 de setembro compete à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município. 

 

Nestes termos, prescreve-se as regras relativamente ao concurso de fotografia supra 

referido, o qual será regulado nos termos e condições das seguintes cláusulas:   

 

 

Artigo 1.º Enquadramento 

Serve o presente para definir as normas que regem o concurso de fotografia “Valpaços 

através de uma lente”, o qual constitui uma iniciativa que se enquadra nas atividades 

desenvolvidas para a promoção e divulgação do Concelho de Valpaços.  

 

Artigo 2.º Objetivo 

O principal objetivo do presente concurso é o de sensibilizar a população em geral para 

os valores da defesa do meio ambiente, da biodiversidade e do património cultural, 
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visando a sensibilização de sentidos humanos para a capacidade de observação e 

valorização da Natureza, bem como a promoção do desenvolvimento e valorização de 

competências técnicas, artísticas e criativas no domínio da fotografia. 

  

Artigo 3.º Entidade Promotora 

Município de Valpaços.  

Morada para efeitos do presente concurso: Praça do Município 5430-469 Valpaços 

Email: municipio@valpacos.pt  

 

Artigo 4.º Condições de Participação 

Só serão admitidas a concurso imagens relacionadas com o tema do concurso, captadas 

dentro do concelho de Valpaços que retratem e enalteçam o património arquitetónico, 

histórico, religioso, cultural, florestal, biológico, zoológico, latente nos 550 000 hectares 

do concelho. 

 

Artigo 5.º Duração do concurso 

O Concurso decorre no período compreendido entre 2 de janeiro de 2018 e 28 de 

fevereiro de 2018.  

 

Artigo 6.º Requisitos de participação no concurso 

1. Para efeitos de participação no concurso, os interessados deverão formalizar 

previamente a sua inscrição, observando os seguintes requisitos:  

a) Enviar o formulário de inscrição, disponível na página eletrónica do 

município de Valpaços, devidamente preenchido e assinado, acompanhado 

de cópia digitalizada do documento de identificação civil, até às 24 horas do 

dia 15 de janeiro de 2018, para o endereço eletrónico 

municipio@valpacos.pt; 

b) Autorizar o município de Valpaços a utilizar gratuitamente as fotografias 

sujeitas ao presente concurso, desde que com expressa menção ao respetivo 

autor, nomeadamente, nos meios de comunicação social e redes sociais, em 

exposições, feiras entre outros; 

mailto:municipio@valpacos.pt
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c) Caso o interessado seja menor de idade, deverá ser anexada à respetiva 

inscrição a autorização de participação de menor, devidamente assinada 

pelos responsáveis legais, os quais devem anexar os respetivos documentos 

de identificação civil. 

2. Podem candidatar-se ao presente concurso pessoas singulares, desde que 

fotógrafos amadores. 

3. Não serão admitidas equipas nem pessoas coletivas. 

4. Encontram-se impedidos de participar os membros do júri.  

5. A candidatura ao presente concurso é gratuita.  

 

Artigo 7.º Fotógrafos Amadores 

Para efeitos do previsto no artigo anterior, entende-se por fotógrafo amador aquele que 

fotografa sem qualquer escopo lucrativo ou que a sua principal fonte de rendimento não 

provém exclusivamente da fotografia.  

 

Artigo 8.º Condições técnicas de participação 

1. Os candidatos admitidos ao concurso devem apresentar 3 (três) fotografias no 

final do concurso.  

2. Os participantes deverão cumprir as normas do ponto anterior sobre pena de 

exclusão. 

3. Só serão aceites fotografias que estejam de acordo com o tema proposto pelo 

concurso e que não violem direitos legalmente protegidos. 

4. As fotografias devem ser enviadas obrigatoriamente através de correio 

eletrónico: biblioteca@valpacos.pt, em pasta específica com a indicação do 

nome do participante, morada, contactos e estação do ano em causa.  

5. As fotografias devem ser enviadas até às 24 horas do dia 28 de fevereiro de 

2018.  

 

Artigo 9.º Especificações das fotografias 
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1. As fotografias deverão ser apresentadas em formato JPEG, devendo ser 

atribuído um nome a cada ficheiro, utilizando-se para o efeito, em primeiro 

lugar, o nome ou pseudónimo do autor, seguido do título da fotografia.  

Ex: antoniomartins_aprimaveraemvalpacos.jpeg;  

2. Caso as fotografias sujeitas a concurso contenham imagens de pessoas, o 

participante deve apresentar a autorização das mesmas para a sua publicação e 

exposição.  

3. Todas as fotografias deverão ser acompanhadas, sob pena de exclusão, de uma 

memória descritiva de onde conste o título, a legenda de fotografia e categoria a 

que concorre – o fotógrafo pode indicar o local, o motivo fotografado, a data em 

que foi produzida, o registo fotográfico ou outra informação que considere 

relevante.  

4. Todas as fotografias submetidas a concurso devem ser originais e inéditas sendo 

os participantes responsáveis pela originalidade dos trabalhos apresentados, 

garantindo a sua autoria e assumindo toda a responsabilidade decorrente de 

reclamações de terceiros no que diz respeito a direitos de autor e direitos 

conexos previstos no Código de Direitos de Autor e dos Direitos Conexos, 

aprovado pelo Decreto-Lei 63/85 de 14 de março, recentemente alterado pelo 

Decreto-Lei 100/2017 de 23 de agosto.  

 

Artigo 10.º Causa de Exclusão 

1. Serão excluídas as fotografias que:  

a) Se revelem compostas ou manipuladas digitalmente; 

b) Incluam molduras, assinaturas, datas, ou outros efeitos inseridos sobre a 

imagem. 

 

Artigo 11.º Júri do Concurso 

1. As fotografias a concurso serão apreciadas e avaliadas por um júri especialmente 

constituído para o efeito, composto pelos seguintes elementos: 

a)  Presidente da Câmara Municipal de Valpaços 
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b)  Diretor do departamento de Urbanismo e Ambiente do Município de 

Valpaços  

c)  Membro da comunicação social local 

d) Diretor do agrupamento de escolas de Valpaços 

e) Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Valpaços  

 

2. O júri verificará a conformidade dos trabalhos com as presentes normas e 

reunirá as vezes consideradas necessárias ao correto exercício das suas funções.  

3. O júri excluirá as fotografias que não cumpram as condições previstas nas 

presentes normas, podendo deliberar justificadamente pela não atribuição de 

prémios, em caso de falta de qualidade das imagens.  

4. As decisões do júri do concurso não são suscetíveis de recurso. 

5. Os resultados do concurso, bem como as fotografias dos quinze primeiros 

classificados, serão publicados na respetivo website oficial do município e 

página do Facebook.   

6. Os quinze primeiros classificados serão, ainda, notificados da deliberação do júri 

por correio eletrónico.  

 

Artigo 12.º Critérios de Avaliação 

1. Os critérios de avaliação das fotografias submetidas ao concurso são três:  

a) Qualidade técnica; 

b) Enquadramento face ao tema do concurso; 

c) Criatividade. 

2. As fotografias serão divulgadas no website oficial do município e na sua página 

de Facebook.   

3. O júri reunirá para avaliar as fotografias, sendo o respetivo resultado divulgado 

no website oficial do município e página do Facebook.  

 

 

Artigo 13.º Prémios 
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No âmbito do presente concurso serão premiados os quinze primeiros classificados com 

um certificado de honra, sendo que apenas os cinco primeiros irão receber os seguintes 

prémios:  

1.º Classificado: Mochila para transporte de material fotográfico   

2.º Classificado: Tripé 

3.º Classificado: Cartão de memória 64gb 

4.º Classificado: Cartão de memória 32gb 

5.º Classificado: Cartão de memória 16 gb  

 

Artigo 14.º Direito de autorização da utilização dos trabalhos fotográficos 

1. Ao participar no concurso, o participante autoriza tacitamente o município, de 

forma exclusiva e irrevogável, a reproduzir, publicar e exibir, por qualquer meio, 

as fotografias sujeitas a concurso, desde que com menção expressa do autor das 

mesmas, salvo se este indicar por escrito que não pretende ser identificado. 

2. Serão sempre preservados os direitos do autor sobre a obra, nos termos do 

Código de Direitos de Autor e dos Direitos Conexos, aprovado pelo Decreto-Lei 

63/85 de 14 de março, recentemente alterado pelo Decreto-Lei 100/2017 de 23 

de agosto. 

 

Artigo 15.º Coleção de Honra 

Todos os trabalhos passarão a fazer parte do acervo de imagem do município, numa 

“coleção de honra”, reservando-se esta ao direito de expor, publicar ou reproduzir 

quaisquer dos trabalhos, premiados e não premiados, salvaguardando sempre indicação 

do respetivo autor. 

 

Artigo 16.º Disposições finais 

1. A cerimónia de entrega de prémios será realizada na XX Feira do Folar que se 

realizará no ano de 2018 no pavilhão multiusos. 

2. Os trabalhos premiados serão expostos publicamente, em data e local a 

determinar, sendo os respetivos autores notificados do facto, devendo essa 
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informação ser igualmente publicitada no website do município, bem como na 

respetiva página do Facebook. 

3. Qualquer situação não prevista neste regulamento será resolvida pelo município.  

4. O município poderá suspender ou anular o concurso, qualquer que seja a causa, 

sem que aos participantes assista qualquer direito de natureza indemnizatória. 

5. Os esclarecimentos deverão ser solicitados pelos interessados através do 

endereço eletrónico biblioteca@valpacos.pt.  

6.  A participação dos concorrentes no presente concurso implica a aceitação, sem 

reservas, de todas as disposições vertidas no presente documento. 

 

Paços do Concelho de Valpaços, aos 9 de novembro de 2017 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

Dr. Amílcar Rodrigues Alves Castro de Almeida 

 

 

 
 


	Regras Concurso de Fotografia
	“Valpaços através de uma lente”
	Artigo 1.º Enquadramento
	Artigo 2.º Objetivo
	Artigo 3.º Entidade Promotora
	Email: municipio@valpacos.pt
	Artigo 4.º Condições de Participação
	Artigo 5.º Duração do concurso
	Artigo 6.º Requisitos de participação no concurso
	Artigo 7.º Fotógrafos Amadores
	Artigo 8.º Condições técnicas de participação
	Artigo 9.º Especificações das fotografias
	Artigo 10.º Causa de Exclusão
	Artigo 11.º Júri do Concurso
	Artigo 12.º Critérios de Avaliação
	Artigo 13.º Prémios
	Artigo 14.º Direito de autorização da utilização dos trabalhos fotográficos
	Artigo 15.º Coleção de Honra
	Artigo 16.º Disposições finais
	Paços do Concelho de Valpaços, aos 9 de novembro de 2017
	O Presidente da Câmara Municipal
	Dr. Amílcar Rodrigues Alves Castro de Almeida

