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REGULAMENTO DE CONCURSO 
DE FOTOGRAFIA 

 

 

TEMA: LIVRE  
 
1. PARTICIPAÇÕES 

 

1.1. O concurso é aberto a toda a comunidade EPAD - alunos, encarregados de educação, 

ex-alunos, pessoal docente e não docente, embora esteja vedado aos membros que 

constituirão a equipa do Júri de Avaliação. 

1.2. A participação no concurso é gratuita. 

1.3. O concurso terá um carácter individual, não sendo aceites trabalhos realizados por 

mais de um elemento. 

1.4. Ao submeter as suas propostas a concurso, os participantes aceitam os termos deste 

regulamento e as condições aqui expostas, tendo de respeitar as mesmas. 

1.5. A participação implica por parte dos concorrentes: 

• garantirem que são os únicos titulares de todos os direitos sobre a fotografia que 

apresentam a concurso; 

• que possuem autorização e, portanto, se responsabilizam pelo uso e divulgação 

das imagens onde figurem pessoas passíveis de ser reconhecidas; 

• aceitarem que as fotografias submetidas possam ser utilizadas em eventuais 

publicações, exposição, mostras ou catálogos que venham a decorrer deste 

concurso; 

• aceitarem que as fotografias submetidas possam ser reproduzidas, sem fins 

comerciais e de forma ética pela EPAD; 

• aceitarem que as fotografias submetidas possam ser utilizadas, sendo sempre 

referido nome do autor, nos materiais de comunicação e outros suportes de 

promoção, inclusive on-line, produzidos e difundidos pela organização, sem 

necessidade de comunicação prévia.  
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2. OBJETIVOS, CARACTERÍSTICAS E NATUREZA DOS TRABALHOS 
 

2.1. O objetivo central do concurso é a realização de trabalhos fotográficos originais, cujo 

tema é livre. 

2.2. As imagens fotográficas apresentadas a concurso poderão ou não ter edição, e têm de 

estar em ficheiro JPEG com máxima qualidade e sem marcas de água.  

2.3. Aceitam-se todas as fotografias realizadas a partir de qualquer equipamento ou 

dispositivo digital (câmara fotográfica, smartphone, tablet, etc.).  

 

3. DATAS, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DE TRABALHOS 
 

3.1. Considera-se o concurso aberto desde o momento da sua divulgação nos espaços da 

EPAD e nos seus meios de comunicação, e terminará dia 22 de Abril de 2019, data 

limite para a submissão de trabalhos. 

3.2. Cada participante poderá submeter a concurso o máximo de três fotografias.  

3.3. As candidaturas serão submetidas eletronicamente no site da EPAD, com 

preenchimento obrigatório do formulário disponibilizado para o efeito. Ou enviadas 

directamente para o mail - concursofotografia@epad.edu.pt, com os trabalhos 

devidamente identificados. 

3.4. A cada trabalho concorrente será atribuído um código de identificação, pelo qual será 

avaliado pelo Júri, assegurando o anonimato do proponente. 

3.5. Os resultados serão divulgados em data a anunciar durante o mês de Maio de 2019. 

 

 

4.1. As propostas apresentadas a concurso serão avaliadas consoante as disposições do 

Ponto 2 deste regulamento. Caso não sejam cumpridos esses requisitos, o Júri poderá 

excluir o trabalho apresentado. 

4.2. Para a avaliação dos trabalhos submetidos a concurso será constituída uma equipa a 

designar pela Direção Pedagógica. 

4.3. Da decisão do Júri não existirá recurso, sendo a seleção dos trabalhos vencedores 

absoluta, definitiva e incondicional. 

 

 

 

4. AVALIAÇÃO / JÚRI 
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5. PRÉMIOS 
 

5.1. Aos participantes responsáveis pela execução dos trabalhos vencedores serão 

atribuídos os seguintes prémios: 

1º Lugar – 100 euros em Cartão FNAC 

2º Lugar - 50 euros em Cartão FNAC 

3º Lugar - 25 euros em Cartão FNAC 

 

5.2. Poderão ser atribuídos prémios de honra, que não se enquadrem no prémio principal, 

caso o Júri assim o entenda. 

5.3. Ao Júri reserva-se o direito de não atribuir qualquer prémio, caso considere que as 

propostas apresentadas não satisfazem os níveis de qualidade ou originalidade 

pretendidos. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

6.1. Todos os casos omissos neste regulamento serão oportunamente analisados e 

resolvidos pela Direção Pedagógica / Júri de Avaliação. 

6.2. A EPAD não se responsabiliza por eventuais downloads que, ilegalmente, sejam feitos 

dos trabalhos expostos no seu portal. 

6.3. Qualquer dúvida ou esclarecimento poderá ser obtido enviando e-mail para: 

concursofotografia@epad.edu.pt 

 


