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DESAFIO FOTOGRÁFICO – 12 MESES 12 FOTOS 

2018 

 
 

PROGRAMA E REGRAS DE PARTICIPAÇÃO 

 

O Dia Mundial do Turismo é celebrado todos os anos com o objetivo de demostrar a importância do Turismo e 

do seu valor cultural, económico, político e social, através de iniciativas realizadas em vários países do mundo. 

Tendo, a Organização Mundial do Turismo (OMT), responsável pela promoção do turismo, declarado para 2018 

o tema “O TURISMO E A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL”. O Dia Mundial de Turismo será celebrado em 2018, no dia 27 

de setembro, dedicado ao tema “O TURISMO E A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL”. 

 

Em 2018 e pelo terceiro ano consecutivo, a Câmara Municipal de Espinho organiza, no âmbito da celebração do 

Dia Mundial do Turismo, um concurso de fotografia, designado de “Desafio Fotográfico – 12 Meses 12 Fotos”, 

com a dupla finalidade de promover o tema “O TURISMO E A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL” definido pela OMT para o 

corrente ano civil, e que representa uma oportunidade para focar a importância que têm as tecnologias digitais 

no Turismo, destacando as oportunidades de desenvolvimento sustentável para o 

turismo que representam avanços tecnológicos, tais como inteligência de dados, inteligência artificial 

e plataformas digitais.  

 

Assim, o concurso “Desafio Fotográfico – 12 Meses 12 Fotos (2018)”, promovido e organizado pela Câmara 

Municipal de Espinho, apresenta-se com o seguinte programa e regras de participação: 

 

1 – Finalidade e âmbito 

1 - O “Desafio Fotográfico – 12 Meses 12 Fotos (2018)” é uma iniciativa organizada pela Câmara Municipal de 

Espinho, integrada no âmbito da celebração do Dia Mundial do Turismo no ano civil de 2018, consistindo num 

concurso na área da fotografia com o objetivo de promover o tema “O TURISMO E A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL”, 

explorando a criatividade e a originalidade, e simultaneamente assinalando este Dia. 

2 - Esta iniciativa é composta por uma vertente competitiva e também por uma exposição dos trabalhos 

selecionados, a decorrer durante o mês de outubro. 

3 - No âmbito do presente concurso serão ainda escolhidas, de entre as premiadas, doze (12) fotografias para 

integrarem um Calendário para o ano de 2019, iniciativa promocional do Município de Espinho a desenvolver 

pelos serviços da Câmara Municipal durante o mês de outubro de 2018. 

 

2 – Trabalhos a concurso e participantes 

1 - O presente concurso tem como objeto a produção autoral de fotografias, subordinadas ao tema “O TURISMO 

E A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL”, as fotos a concurso tem por finalidade integrar os destaques do novo site do 

turismo, devendo cada fotografia representar um mês do ano e ter como tema os seguintes produtos turísticos 

estratégicos de Espinho: Praias, Surf e Mercado Semanal / Feira de Espinho. 
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2 - O presente concurso funciona com duas categorias: 

a) Fotografias individuais, cada uma referente a meses do ano diferentes. 

b) Conjunto de doze (12) fotografias, uma por cada mês do ano. 

3 - Cada autor pode participar com o máximo de seis (6) fotografias individuais e/ou um único conjunto de 

doze (12) fotografias. 

4 - Cada trabalho deve obrigatoriamente respeitar o tema do concurso “O TURISMO E A TRANSFORMAÇÃO 

DIGITAL”, sendo exclusivamente aceites fotografias relativas aos locais indicados no n.º 1 do presente ponto. 

5 - Cada participante tem total liberdade criativa para a produção das fotos de sua autoria. 

6 - Poderão participar neste concurso cidadãos de nacionalidade portuguesa ou estrangeira. 

7 - Os requisitos e condições de participação no presente concurso, fixados no presente ponto (e os demais 

decorrentes das presentes regras e programa), devem ser observados integral e escrupulosamente, sob pena 

da respetiva candidatura ser automaticamente excluída. 

 

3 – Inscrições  

1 – Para efeitos da participação no presente concurso, cada autor deverá apresentar uma candidatura, instruída 

nos seguintes termos: 

a) Ficha de inscrição, devida e integralmente preenchida, em formulário próprio a fornecer pelos serviços. 

b) Cada fotografia deverá cumprir os seguintes parâmetros técnicos: Formato JPEG, resolução igual ou 

superior a 300 dpi´s, dimensão igual ou superior a 2000 x 1500 pixéis. 

c) As fotos devem ser identificadas com o nome do mês a que se referem e com o nome do respetivo 

autor. 

d) As candidaturas podem ser apresentadas pelos seguintes meios: 

i. Por correio eletrónico para o endereço: turismo@cm-espinho.pt. 

ii. Presencialmente na Loja Interativa do Turismo de Espinho (LIT), sita na Av. 8 – Centro 

comercial Solverde II, Loja n.º 5, 4500-205 Espinho (telefone: 224 901 316), de segunda a 

sexta das 9h às 18h, e aos fins-de-semana e feriados das 9h às 13h e das 14h às 17h. 

e) Os trabalhos devem, obrigatoriamente, ser apresentados em formato digital, e quando o participante 

opte pela entrega presencial dos trabalhos deverá ser apresentada em dispositivo de armazenamento 

digital, juntamente com a ficha de inscrição devidamente preenchida. 

2 - As candidaturas devem ser apresentadas no período compreendido entre os dias 27 de agosto e 27 de 

setembro de 2018 (data limite para a receção das candidaturas). 

3 - A inscrição no presente concurso é gratuita.  

4 - Não serão admitidas quaisquer candidaturas que sejam apresentadas fora de prazo ou em desrespeito das 

formalidades fixadas no presente Ponto. 

5 - O ato de inscrição no presente concurso implica e pressupõe a aceitação de todas as regras e condições 

estabelecidas no presente documento para funcionamento do “Desafio Fotográfico – 12 Meses 12 Fotos 

(2018)”, bem como a transmissão para o Município de Espinho das imagens e de todos os direitos sobre as 

fotos premiadas, passando para propriedade da autarquia, autorizando cada participante que o Município utilize 

mailto:turismo@cm-espinho.pt
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as respetivas imagens para outras iniciativas e fins de divulgação e promoção do concelho de Espinho, bem 

como no âmbito da comunicação institucional do Município.  

6 – Através da inscrição no presente concurso cada candidato aceita que o Município de Espinho proceda ao 

tratamento dos dados referentes à respetiva candidatura, em cumprimento da legislação aplicável e em 

particular do Regulamento Geral de Proteção de Dados. 

 

4 – Avaliação das candidaturas e das fotografias a concurso 

1 – As fotografias candidatas e aquelas que forem selecionadas para integrar o Concurso e participar na 

exposição serão, em ambas as fases, avaliadas por um único Júri especialmente constituído para o efeito. 

2 – Na fase de seleção o Júri, em conjunto com elementos da organização, realizará a sua avaliação das 

fotografias a partir dos elementos apresentados com a respetiva candidatura. 

3 – O Município de Espinho, no mais breve prazo útil, comunicará aos artistas selecionados para o concurso os 

resultados da deliberação do Júri.  

4 – O Júri avaliará as fotografias a concurso, após o que reunirá para efeitos de apreciação das mesmas e da 

atribuição dos prémios do concurso.  

5 – Na apreciação artística que fará das fotografias a concurso o Júri tomará em consideração, nomeadamente, 

o cumprimento do tema e a criatividade, autenticidade e originalidade de cada fotografia.  

6 - O júri reserva-se ao direito de eliminar qualquer fotografia que não respeite os critérios mínimos de 

qualidade técnica, gráfica e/ou plástica. 

7 – Das deliberações do Júri não cabe qualquer tipo de recurso. 

8 – As deliberações do Júri, na fase de concurso, serão fundamentadas, ficando lavradas em ata.  

 

5 – Júri 

O Júri, constituído para o efeito da presente edição do “Desafio Fotográfico – 12 Meses 12 Fotos (2018)”, será 

composto por: 

a) Rui Lacerda | Fotógrafo, Arquiteto; 

b) Pedro Matos | Fotógrafo, Empresário; 

c) Domingos Santos | Fotógrafo Profissional. 

 

6 – Prémios 

1 - No âmbito do presente concurso serão atribuídos pelo Júri os seguintes prémios: 

a) Melhor foto por mês – prémio monetário no valor de 125,00€ (cento e vinte e cinco euros) 

b) Melhor conjunto de doze (12) fotografias – prémio monetário no valor de 125,00€ (cento e vinte e cinco 

euros). 

2 - O Júri reserva-se o direito de não atribuir qualquer um dos prémios, se a qualidade das fotografias 

apresentadas não os justificar. 

3 - O Júri poderá atribuir menções honrosas. 

4 - Aos premiados será entregue, igualmente, um certificado correspondente ao prémio atribuído. 

5 - As escolhas do Júri são irrecorríveis, soberanas e finais. 
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7 - Exposição 

1 - A exposição onde estarão patentes as fotografias selecionadas decorrerá durante o mês de outubro de 

2018. 

2 - A exposição das fotografias será de acordo com os critérios aplicados pela organização. 

3 - A cerimónia de entrega de prémios do presente concurso será realizada durante a inauguração da 

exposição, durante o mês de outubro, tendo nesse ato público igualmente lugar a apresentação do Calendário 

promocional do Município de Espinho para 2019. 

4 - Será atribuído um certificado de participação a todos os autores cujas fotografias tenham sido selecionadas 

para integrar o concurso e exposição do “Desafio Fotográfico – 12 Meses 12 Fotos (2018)”. 

 

8 – Disposições Finais 

1 - Cada autor, cujas fotografias sejam premiadas, autoriza a menção do seu nome e reprodução das mesmas, 

nomeadamente no âmbito da promoção e apresentação do “Desafio Fotográfico – 12 Meses 12 Fotos (2018)”, 

bem como a sua utilização noutras iniciativas de comunicação institucional do Município de Espinho. 

2 - O Município de Espinho fica detentor das fotografias premiadas (e respetivas imagens), concedendo-lhe o 

respetivo autor os direitos de publicação ou divulgação dos mesmos, ficando os direitos patrimoniais de autor 

das obras selecionadas para o concurso e exposição consignados ao Município de Espinho por tempo 

indeterminado. 

3 - Sem prejuízo dos direitos de autor reconhecidos por lei às obras premiadas (e da salvaguarda dos direitos 

morais de autor respetivos), a propriedade das reproduções das mesmas é do Município de Espinho, não 

podendo essas fotografias (e respetivas imagens) ser publicadas sem o conhecimento e autorização do 

Município de Espinho. 

4 - Nos termos do previsto nos números anteriores, a organização garante os direitos morais de autor de todas 

as obras e dos elementos da candidatura, contudo reserva-se o direito de reproduzir e divulgar, por quaisquer 

meios (foto, vídeo, etc.) as fotografias premiadas, e de utilizar as respetivas imagens para outras iniciativas e 

fins de divulgação e promoção do concelho de Espinho e de comunicação institucional do Município de Espinho, 

desde que não utilize essas imagens para fins lucrativos, não assistindo aos respetivos autores direito a 

qualquer tipo de compensação ou de outra natureza.  

5 - A organização garante a confidencialidade de todo o processo, bem como o anonimato dos concorrentes que 

não vierem a ser selecionados.  

6 - Os pedidos de informação poderão ser dirigidos aos serviços de Turismo da Divisão de Gestão 

Administrativa e financeira, por correio eletrónico para o endereço turismo@cm-espinho.pt. 

7 - O Júri do concurso e o Município reservam-se o direito de decidir quaisquer questões que se suscitem neste 

âmbito, tendo em consideração a finalidade e princípios que norteiam a realização do presente concurso.  

8 - Os casos omissos relativos à organização e funcionamento do presente concurso serão resolvidos por 

decisão do Presidente da Câmara Municipal de Espinho, mediante parecer dos serviços de Turismo da Divisão 

de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo. 

9 - O Município de Espinho garante a estrita confidencialidade no tratamento dos dados no âmbito do presente 

concurso, sendo que a informação disponibilizada não será partilhada com terceiros e apenas será utilizada 

para os fins diretamente relacionados com este concurso, e ainda que o registo e tratamento de dados é 
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efetuado no respeito da lei de proteção de dados pessoais, do Regulamento Geral de Proteção de Dados e 

demais legislação aplicável. 

 

[O presente “Programa e Regras de Participação do «Desafio Fotográfico – 12 Meses 12 Fotos (2018)” foi aprovado pela 
Câmara Municipal de Espinho por sua deliberação tomada na reunião ordinária de (08/08/2018), ao abrigo das competências 
previstas nas alíneas k) (parte final) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (regime jurídico das 
autarquias locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; alterado pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março, 
Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro), no 
âmbito da atribuição prevista na alínea e) do n.º 2 do artigo 23.º do mesmo diploma legal.]  

 

 


