
_________________________________________________ 

 
 

Concurso de Fotografia  

“Oeiras 21” 
 

Regulamento 
Âmbito e aplicação 

 

1. Concurso promovido pela Associação Cultural A Voz de Paço de Arcos, com a 
colaboração técnica da Helicayenne, destinado a todos os fotógrafos, amadores ou 
profissionais. O objetivo deste concurso é promover o Município de Oeiras no 
âmbito da sua candidatura à Capital Europeia da Cultura 2027. 

2. Serão atribuidos prémios, um por cada Freguesia ou União de Freguesias, e de 
entre estes, o vencedor absoluto e duas menções honrosas. 

3. Na sequência do concurso, irão decorrer exposições itenerantes, pelo concelho de 
Oeiras, com as fotos premiadas e outras selecionadas pelo Júri.  

4. As fotos serão sobre os temas: património construido, personalidades concelhias, 
paisagens etc, desde que alusivas ao Município de Oeiras. A abordagem do tema 
depende da interpretação do fotógrafo, devendo a mesma ficar clara na memória 
descritiva. 

Condições de participação 

1.  Inscrição gratuita. Data de recepção do dossier de candidatura: 20 Setembro 2021 

2. Candidatura individual. 

3. Uma, ou duas, fotos de cada uma de 3 freguesias, ou Uniões, à escolha do 
concorrente. 

4. Fotografias originais, sem elementos de identificação, nem marcas de água, ou 
molduras. Com resolução mínima de 300dpi. 

5. Suporte em papel fotográfico entre as dimensões de 15x20 cm. 

6. O dossier de Candidatura, deve conter ficha de inscrição e declaração de 
consentimento devidamente preenchidas, com as fotos a concurso com indicação 
da freguesia ou união a que respeita. A ser enviado ou entregue na sede da 
Associação Cultural A Voz de Paço de Arcos, Rua Thomaz de Mello nº 4 B, 2770-167 
Paço de Arcos.  

7. Os membros do júri e seus familiares directos, estão inibidos de se candidatar. 
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Avaliação e seleção 

1. A avaliação do Júri será feita de acordo com os seguintes critérios: qualidade da 
foto, originalidade, tema, enquadramento e criatividade. 

2. Serão anunciados os vencedores a 16 Outubro 2021 no salão nobre do Grupo 
Desportivo de Paço de Arcos. 

 

Júri 

1. O júri será constituído por cinco elementos. 

2. Competência do Júri: Seleção das fotos a premiar e a expor 

3. A organização emitirá um certificado de participação. 

4. Das decisões do Júri não haverá o direito a recurso. 

 

Apresentação de resultados 

 

1. As deliberações do Júri serão anunciadas nos sítios da Associação Cultural A Voz de 
Paço de Arcos e da Helicayenne. 

2. Os concorrentes serão informados dos resultados pela mesma via da inscrição. 

3. Os prémios serão entregues em cerimónia a anunciar no mês de Outubro. 

 

Direitos 

 

1. Os participantes garantem a autoria das fotografias enviadas e que a sua utilização 
não infringe direitos de autor ou propriedade industrial de terceiros; 

2. Ao participar, o concorrente autoriza a divulgação, publicação, reprodução ou 
exploração da(s) sua(s) fotografia(s), em edições, publicações, catálogos, 
exposições, cartazes, meios gráficos e outros suportes promocionais, inclusive em 
on-line, declarando para o efeito essa autorização de divulgação. Os autores não 
poderão expor as obras seleccionadas para a exposição até ao final do concurso. 
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Disposições Finais 

 

1. Os organizadores podem suspender ou anular este concurso por qualquer motivo 
imprevisto, comprometendo-se a informar oportunamente os participantes; 

2. Os participantes aceitam e comprometem-se a cumprir as normas discriminadas 
neste regulamento. O desrespeito pelas condições contempladas no presente 
regulamento implica a exclusão da obra fotográfica e do concorrente. 

3. Os concorrentes deverão assinar a ficha de inscrição e declaração de 
consentimento para o tratamento dos dados pessoais impostos no RGPD; 

4. As dúvidas e casos omissos neste regulamento serão resolvidos casuisticamente 
pelo Júri do concurso. 
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CONCURSO DE FOTOGRAFIA OEIRAS 21 

Ficha de Inscrição e declaração de consentimento 

Nome completo:_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

Morada/Concelho________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Número e validade do cartão de cidadão:_____________________________________ 

Nº de fotos___________ Nome autor:________________________________________ 

Título, local/memória descritiva das fotos:  

1______________________________________________________________________ 

2______________________________________________________________________ 

3______________________________________________________________________ 

4______________________________________________________________________ 

5______________________________________________________________________ 

6______________________________________________________________________ 

        Declaro que li e aceito o regulamento do concurso de fotografia Oeiras 27 e 

autorizo que para os efeitos previstos no artigo 13.º do Regulamento Geral de Proteção 

de Dados (EU) 2016/679 do P.E. e do Conselho de 27 de abril (RGPD) prestar, por este 

meio, o meu consentimento para publicação e exposiçãodas fotos, tendo em conta o 

exposto neste regulamento (site: paulmask.com). 

 

Data______________ Assinatura____________________________________________ 


