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Normas 

 

ÂMBITO 

Tendo em conta o contexto atual da pandemia Covid 19, não será possível a esta junta, realizar 

as comemorações do mês da Freguesia, da forma habitual, pelo que decidiu comemorar com a 

realização de um concurso. 

ARTIGO 1.º 

OBJETIVO 

É objetivo deste concurso a criação de um portfolio fotografia digital (JPEG) relacionado com 

os diversos eventos realizados nas edições anteriores das referidas comemorações, 

nomeadamente: Concurso de Pesca, Corrida de Barcos de Três Tábuas, Caminhada Noturna, 

Concurso de Talentos, Encontro de Bandas, Passeio Sénior e Incentivo ao Voluntariado.   

 

ARTIGO 2.º 

PARTICIPANTES 

1. Pode participar no presente concurso qualquer pessoa, com ou sem experiência 

profissional na área, residente no concelho de Ferreira do Zêzere. 

2. Não é permitida a participação de qualquer funcionário ou membro da Junta de 

Freguesia de Ferreira do Zêzere, bem como todos aqueles que se encontrem 

objetivamente em condições de beneficiarem ilegitimamente de informação 

privilegiada e não pública, relacionada com o concurso. 

3. A participação no concurso implica a aceitação tácita e na íntegra das presentes 

normas. 

4. Qualquer participante poderá apresentar até ao máximo de 3 fotos. 

5. A participação no concurso é gratuita. 
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ARTIGO 3.º 

RECEPÇÃO DE TRABALHOS 

1. As fotos a concurso terão ser enviadas por correio electrónico para eventos@jf-

ferreiradozezere.pt até às 24h00 do dia 20/09/2020. 

2. As fotos devem ser enviadas em formato JPEG sem marcas de água, devidamente 

identificadas na frente e sem prejuízo da imagem, com ano e nome do evento a que se 

refere. 

3. Juntamente com as fotografias em anexo, deverá seguir a identificação do autor e a 

“Declaração de Cedência de Direitos de Autor” devidamente preenchida e assinada 

pelo autor da foto/concorrente. 

4. Serão selecionadas pelo Executivo, no máximo de 15 fotografias, que serão publicadas 

na página oficial do Facebook da Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere. 

5. Estas estarão a votação on-line até às 19h do dia 28/09/2020. 

 

ARTIGO 4.º 

CRITÉRIOS DE ESCOLHA DAS FOTOS PARA VOTAÇÃO 

1. As fotos a concurso serão avaliadas atendendo aos seguintes critérios: 

a) Obedecer ao exigido nos artigos anteriores da presente norma. 

b) Originalidade na abordagem ao evento. 

c) Caracterização do evento em destaque. 

d) Qualidade e harmonia da fotografia. 

 

ARTIGO 5.º 

PRÉMIOS 

1. Serão selecionadas as 3 fotos com mais likes/adoros à data e hora estipulada no ponto 

3 do artigo 3.° e será atribuído um prémio monetário nos seguintes valores: 

- 100€ (cem euros) para a fotografia com mais likes/adoros; 

 - 75€ (setenta e cinco euros) para a segunda fotografia com mais likes/adoros; 

 - 50€ (cinquenta euros) para a terceira fotografia com mais likes/adoros. 

 

ARTIGO 6.º 

DIVULGAÇÃO 

1. As 3 fotos mais votadas serão publicadas em destaque no dia de São Miguel 

29/09/2020 nos meios de divulgação habituais. 
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DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. Todos os concorrentes cedem de livre vontade todas as imagens a concurso para 

constar nos arquivos da Junta de Freguesia e possível utilização em trabalhos futuros. 

2. Os premiados deverão enviar para o correio electrónico acima mencionado o NIB e 

Certidão de não divida às finanças para transferência bancária. 

3. O numero de fotografias referido no nº 4 do Art. 3º poderá ser alterado se o executivo 

assim o entender, justificando para tal a sua decisão.  

4. Todas as fotografias a concurso serão divulgadas posteriormente na página do 

facebook da Junta de Freguesia. 

5. Esta Junta poderá solicitar aos participantes comprovativos de morada, caso se 

justifique.  

 

As presentes Normas de Participação entraram em vigor, após a sua aprovação em 

Reunião de Executivo a 07 de setembro de 2020.  

 

 


