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 Condições de participação 

 

 

O concurso de fotografia com o tema “Caminha connosco…em Gaia” é realizado no âmbito das 

atividades da SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE 2019 (16 a 22 de setembro) no concelho de Vila 

Nova de Gaia com as seguintes condições de participação: 

 

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

 

Artigo 1.º 

Objeto e fim 

Através do presente documento são estabelecidos os termos e condições a que deve obedecer o 

Concurso de Fotografia com o tema “Caminha connosco…em Gaia”, que tem por fim a sensibilização das 

pessoas para a importância do modo “a pé”, tendo como objetivo a captação de imagens inéditas sobre a 

mobilidade pedonal no concelho de Vila Nova de Gaia. Este concurso insere-se nas atividades da 

Semana Europeia da Mobilidade que tem como  tema “Caminhar e Pedalar em Segurança”, com o slogan 

“Caminha Connosco!”. 

Artigo 2.º 

Prémio 

Tendo em vista o cumprimento do objetivo referido no artigo 1.º, o Município de Vila Nova de Gaia 

atribuirá uma bicicleta marcaGAIA ao candidato que apresentar a melhor fotografia. 

 

Artigo 3.º 

Candidatos 

1. São admitidas a concurso quaisquer pessoas singulares, sendo a chamada aberta a fotógrafos 

profissionais e amadores, de nacionalidade portuguesa ou estrangeira.  

2. Os candidatos devem apresentar-se a título individual, não sendo aceites candidaturas em nome de 

equipas ou de pessoas coletivas.  

3. Os candidatos menores de dezoito (18) anos devem apresentar autorização para participar de um dos 

pais ou do representante legal.  
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4. Os membros do júri e os trabalhadores da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e das empresas 

municipais Gaiurb,EM e Águas de Gaia,EM, bem como os seus familiares de primeiro grau, estão 

impedidos de participar no concurso.  

Artigo 4.º 

Requisitos das Candidaturas 

1. Cada candidatura deve cumprir os seguintes requisitos obrigatórios:  

a) Apenas serão admitidas fotografias tiradas no concelho de Vila Nova de Gaia; 

b) Apenas será admitida uma (1) fotografia por candidatura e por candidato(a); 

c) Apenas serão admitidas fotografias originais e inéditas, cujos direitos sejam detidos pelos 

candidatos e que não tenham sido anteriormente submetidas, premiadas ou editadas no âmbito de 

quaisquer outros concursos ou projetos;  

d) Não serão aceites fotografias que promovam mensagens de incitamento ao ódio ou que de outra 

forma atentem contra os direitos e liberdades individuais.  

2. As candidaturas devem incluir:  

a) Declaração sob compromisso de honra do candidato de que:  

i. é o autor da fotografia;  

ii. a fotografia é original e inédita;  

iii. a fotografia nunca foi submetida, premiada ou editada no âmbito de qualquer outro concurso ou 

projeto;  

iv. foram acautelados todos os direitos à imagem, tendo sido obtido o consentimento do(s) 

retratado(s), sempre que aplicável;  

v. assume toda a responsabilidade decorrente de reclamações de terceiros respeitantes a direitos 

de autor e direitos conexos;  

b) Declaração do candidato de que cede os direitos de autor das fotografias ao Município de Vila 

Nova de Gaia, que as poderá utilizar em publicações e meios de divulgação da instituição, 

renunciando o autor a qualquer contrapartida financeira, ou de outra índole pela sua utilização, 

comprometendo-se o Município a mencionar o nome do autor das fotografias nas utilizações que 

delas venha a fazer fora do âmbito deste concurso. 

 

CAPÍTULO II 

Procedimento 

 

Artigo 5.º 

Início do Procedimento 

1. O concurso será lançado através de um anúncio de abertura que, em cumprimento do presente 

programa de concurso, incluirá a seguinte informação:  

a) Objeto do concurso;  

b) Requisitos da candidatura;  

c) Prazo para apresentação de candidaturas, que decorrerá durante o mês de agosto entre as 00:00 

do dia 1 e as 23:59 do dia 31;  

d) Forma como devem ser apresentadas as candidaturas;  

e) Forma de seleção das fotos e constituição do júri;  

f) Endereço de e-mail para onde poderão ser submetidas as candidaturas.  

2. O anúncio será objeto de publicitação no site institucional do município de Vila Nova de Gaia e nas 

redes sociais. 
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Artigo 6.º 

Envio das fotografias 

1. A(s) fotografia(s) devem ser enviadas, entre os dias referidos no artigo anterior, para o endereço de 

correio fotogaiamobilidade@cm-gaia.pt, via link do WeTransfer ou outro serviço de transferência de 

arquivos baseado em nuvem, juntamente com o nome, idade e endereço de correio eletrónico, cumprindo 

os requisitos definidos no artigo 4.º do presente programa de concurso; 

2. Os ficheiros fotográficos devem corresponder às seguintes características: em RGB, no caso de 

fotografias a cor, ou em escala de cinzas (grayscale), no caso de imagens a preto e branco (com o 

máximo de 5000 pixels no lado maior, resolução de 300 dpi, em formato JPG ou TIFF; 

3. A fotografia a concurso deve ser acompanhada por ficha de candidatura, disponível no site 

institucional do município de Vila Nova de Gaia com os campos obrigatórios preenchidos: Nome do 

candidato(a), idade, endereço de correio eletrónico, NIF, título, local, data e assinatura; 

4. Só serão aceites trabalhos em suporte digital, a cor ou preto e branco; 

5. Não serão aceites fotografias compostas e imagens manipuladas digitalmente, exceto ajustes de 

enquadramento, cor, luminosidade e contraste; 

6. O Município de Vila Nova de Gaia não se responsabiliza por eventuais sobrecargas do sistema 

informático que impeçam a receção atempada de candidaturas.  

CAPÍTULO III 

1ª fase de seleção 

 

Artigo 7.º 

Rejeição de candidaturas 

Serão rejeitadas as candidaturas: 

a) recebidas fora do prazo estipulado; 

b) sem ficha de candidatura; 

c) sem identificação do nome, idade e endereço de correio eletrónico, NIF, título, local, data e 

assinatura; 

d) que não cumpram qualquer um dos requisitos definidos nos artigos 3.º e 4.º do presente programa 

de concurso;  

e) que não cumpram as regras referidas no artigo 6.º do presente programa de concurso.  

 

Artigo 8.º 

Análise das candidaturas 

Após o encerramento do prazo de aceitação de candidaturas, o júri reunirá para analisar as candidaturas 

e selecionar as 10 melhores fotografias segundo os seguintes critérios e com a seguinte metodologia de 

avaliação: 

1. Os critérios subjacentes à análise das propostas para o Concurso Fotográfico sobre o tema “Caminha 

connosco…em Gaia” são os seguintes:  

a) Representatividade do tema (uso do modo “andar a pé” em Vila Nova de Gaia) – 30%;  

b) Qualidade técnica – 20%;  

c) Plasticidade da imagem – 20%;  

d) Originalidade e Criatividade – 30%.  

2. A escala de avaliação qualitativa e quantitativa dos parâmetros de deliberação referidos no número 

anterior é a seguinte:  

a) 1 valor – Baixo;  
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b) 2 valores – Suficiente;  

c) 3 valores – Médio;  

d) 4 valores – Bom;  

e) 5 valores – Excelente.  

 

Artigo 9.º 

Designação do Júri 

1. O Júri é constituído por três elementos efetivos; 

2. Compete a cada membro efetivo do júri indicar um membro suplente; 

3. O Júri é presidido por um fotógrafo profissional; 

4. Os dois outros membros do Júri serão: um docente universitário cuja atividade científica abrange a 

gestão da acessibilidade e da mobilidade urbana; e um fotógrafo profissional; 

5. O Júri só pode deliberar quando o número de membros presentes na reunião corresponda ao número 

de membros efetivos; 

6. Os membros do Júri estão sujeitos ao regime de impedimentos consagrado no Código do 

Procedimento Administrativo; 

7. Verificando-se qualquer circunstância suscetível de constituir impedimento o membro do Júri efetivo é 

substituído, na análise da candidatura em causa, pelo membro do Júri suplente. 

Artigo 10.º 

Competências do Júri 

Compete ao Júri:  

a) avaliar as propostas a concurso no período compreendido entre 1 e 6 de setembro de 2019;  

b) aprovar a lista das candidaturas que devem ser objeto de suprimento, nos termos do disposto no 

artigo 7.º do presente programa de concurso;  

c) aprovar a ata com a lista dos candidatos excluídos e admitidos e a classificação das candidaturas 

admitidas, ata esta que será submetida a deliberação camarária; 

d) aprovar o relatório final com a indicação das 10 fotos selecionadas. 

 

Artigo 11.º 

Ata 

1. Depois de promovido o procedimento referido no artigo 7.º, o júri elabora uma ata com a identificação 

das candidaturas excluídas e admitidas, pontuação das candidaturas admitidas e respetiva 

fundamentação; 

2. A ata é notificada a todos os candidatos via correio eletrónico após deliberação camarária; 

3. Simultaneamente, os candidatos selecionados serão convidados a assistir às Conversas na Praça 

(Atendimento Municipal), no dia 22 de setembro pelas 18h00. 

 

Capítulo IV 

2ª fase de seleção 

 

Artigo 12.º 

Votação nas Redes sociais 

1. As 10 fotos selecionadas pelo júri, na 1ª fase de seleção, serão colocadas para votação nas redes 

sociais durante a semana europeia da mobilidade 2019; 

2. A foto mais votada até às 12h00 do dia 22 de setembro será a vencedora. 
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Artigo 13.º 

Desclassificação 

Caso se detete alguma forma de manipulação informática da votação, as fotos sujeitas a essa 

manipulação serão desclassificadas. 

 

Artigo 14.º 

Exposição 

As 10 fotos selecionadas serão expostas durante a semana europeia da mobilidade 2019 na Praça 

(Atendimento Municipal) e no site institucional do município. 

 

CAPÍTULO V 

Resultado final 

 

 

Artigo 15.º 

Notificação do Resultado final 

1. O candidato premiado será notificado, por correio eletrónico e por telemóvel (caso tenha 

disponibilizado o respetivo número na ficha de participação); 

2. O resultado será também divulgado pelas redes sociais. 

 

Artigo 16.º 

Entrega dos prémios 

1. A entrega do prémio far-se-á no dia 22 de setembro de 2019 pelas 19h00 na Praça (Atendimento 

Municipal). 

2. Serão entregues diplomas de participação e prémios a todos os participantes autores das dez (10) 

fotos selecionadas na 1ª fase de seleção. 

 

 

CAPÍTULO VI 

Disposições finais 

 

Artigo 17.º 

Interpretação e lacunas 

1. Para os devidos efeitos considera-se que, ao concorrer, os participantes aceitam implicitamente as 

condições expressas no presente documento.  

2. As dúvidas que surjam na aplicação do presente programa de concurso são esclarecidas pelo 

Município de Vila Nova de Gaia, através do e-mail fotogaiamobilidade@cm-gaia.pt. 

3. Os casos omissos no presente programa de concurso serão decididos pelo Júri.  

 

Artigo 18.º 

Direitos de autor 

Os candidatos autorizam o Município de Vila Nova de Gaia a utilizar todas as fotografias apresentadas a 

concurso para todos os efeitos de divulgação pública que considere pertinentes.  
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Artigo 19.º 

Política de privacidade 

Os dados pessoais recolhidos serão utilizados exclusivamente para as finalidades relacionadas com esta 

candidatura e para fins estatísticos, sendo conservados pelo tempo necessário para garantir a sua 

prossecução, ou nos termos em que a lei ou o interesse público determine a sua conservação, não se 

procedendo à sua divulgação ou partilha para fins comerciais ou de publicidade. São assegurados os 

direitos e as garantias de confidencialidade e segurança, nos termos da legislação de proteção de dados 

em vigor.  


