
Caros Associados,

Os Serviços Sociais estão a promover o III Concurso de
Fotografia de 2019, com o tema “LIVRE”, até 31 de
dezembro, data em que expira o prazo de entrega dos
trabalhos concorrentes.

O Júri reunir-se-á até dia 31 de janeiro, para apreciação dos
trabalhos.

Em fevereiro serão divulgados os resultados.

As inscrições estão abertas. Os Associados deverão preencher a
respetiva ficha de participação (em anexo) e remete-la para
estes serviços, conjuntamente com as fotografias a Concurso.

Quaisquer outras situações encontram-se estipuladas no
Regulamento do Concurso (em anexo).

Participe!

A Direção

Lisboa, 18 de novembro de 2019

Rua Castilho, 5 - 3º  1250-066 LISBOA     Tel. 213 245 100   Email: servsociais@montepio.pt                       Portal: www.portalssmg.pt



Nome Associado :

Nome do Participante : 

Email:

O participante é o autor e detentor dos direitos das fotografias, assim como da autorização das

pessoas que apareçam nas suas fotos. Contudo, a participação no concurso implica também a

cedência dos direitos de uso (patrimoniais) aos Serviços Sociais do Montepio, em livre não

exclusivo, o que significa que o autor pode também continuar a usufruir delas. Os S.S. poderão

utilizar essas fotografias, livremente, quer venham ou não a ser premiadas, para publicações,

exposições ou outras iniciativas sob sua responsabilidade ou co-organização, sempre com os

respetivos créditos ao autor.

Declaro que a(s) fotografias inscrita(s) neste concurso é(são) inédita(s) e que estou de acordo

com o Regulamento do Concurso.

Data : ___/___/___

Assinatura ___________________________

Assinatura ___________________________

( Encarregado de educação caso o participante seja menor de idade )

Tema: LIVRE

Nº AssociadoNº Empregado

Tel./Telemóvel 
Se não for o email do Montepio

Rua Castilho, 5 - 3º  1250-066 LISBOA     Tel. 213 245 100   Email: servsociais@montepio.pt                       Portal: www.portalssmg.pt
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INTRODUÇÃO 

O Concurso de fotografia é uma iniciativa dos Serviços Sociais do Montepio 

e tem como objetivo desenvolver a estética e a criatividade fotográfica dos 

Associados/Beneficiários dos Serviços Sociais do Montepio. 

A fotografia, pelo seu baixo custo e pelo prazer de captar e fixar imagens 

está ao alcance de todos, e enquanto forma de expressão artística dinâmica 

e multifacetada permite a verificação das competências pessoais e sociais 

alcançadas. 

ARTIGO PRIMEIRO 

(Participantes) 

O Concurso é aberto a todos os Associados e Beneficiários dos Serviços 

Sociais. 

ARTIGO SEGUNDO 

(Tema) 

Os temas do concurso são estipulados previamente pelos Serviços Sociais. 

ARTIGO TERCEIRO 

(Fases do Concurso) 

a)O Concurso é anual, dividindo-se em duas fases: 

   a1)Fase Inicial (3 trimestres): um tema por trimestre; 

   a2)Fase Final (último trimestre): tema livre; 

b)Todas as fotografias participantes na fase inicial encontram-se 

automaticamente apuradas para a fase final. 

ARTIGO QUARTO 

(Trabalhos) 

a)Os trabalhos poderão ser a cores e/ou preto e branco; 

b)Cada participante pode apresentar a concurso até três trabalhos por 

fase/tema; 

 



 

c)Para efeito de contagem do número de trabalhos apresentados a 

concurso, não serão considerados os trabalhos apurados automaticamente 

da fase inicial para a fase final; 

d)Não serão aceites trabalhos que tenham sido premiados noutros 

concursos; 

e)Os trabalhos deverão ser apresentados no formato de 20x30 ou 30x40 

e/ou em formato digital que deverão ser enviados por Email para 

servsociais@montepio.pt . Cada foto deverá ter a seguinte identificação: 

Nº Empregado (sem hífen) - nome do concorrente - título da foto. 

Ex: 12345 - Manuel Maria - A minha primeira fotografia.jpg 

ARTIGO QUINTO 

(Prazo) 

O prazo para entrega dos trabalhos deverá ser estipulado na informação 

referente ao Concurso, publicada previamente. 

ARTIGO SEXTO 

(Júri) 

a)O júri será constituído por três elementos: 

  a1)Um elemento com reconhecida ligação à área da fotografia; 

 a2)Um elemento da Direção dos Serviços Sociais; 

 a3)O coordenador da área da fotografia dos Serviços Sociais; 

b)O Presidente do júri terá voto de qualidade e será designado de entre os 

elementos que o compõem. 

c) A decisão do júri é final não lhe cabendo recurso. Todavia, a Direção dos 

Serviços Sociais pode de sua iniciativa e apenas por razões poderosas, não 

homologar a respetiva decisão e impedir a publicação do resultado final. 

ARTIGO SÉTIMO 

(Classificação) 

a)As fotografias candidatas estarão disponíveis para votação em plataforma 

online durante o período fixado no comunicado inicial. 

b)Para apreciação do júri serão apuradas as 10 primeiras classificadas da 

votação online. 



 

c)O júri terá como base para a classificação das fotografias os seguintes 

critérios: 

 c1)Originalidade/Criatividade; 

 c2)Capacidade de escolha adequada ao tema; 

 c3) Composição/estética; 

 c4)Aplicação da técnica fotográfica; 

 

d)A fotografia vencedora será apurada segundo os seguintes critérios de 
ponderação: 

 d1)50% da votação online; 

 d2)50% da votação do jurí; 

 d3)Em caso de empate prevalece a decisão do jurí. 

ARTIGO OITAVO 

(Prémios) 

a)Na Fase Inicial ao autor da fotografia vencedora de cada um dos temas 

será atribuído um voucher no valor de € 75,00. Ao vencedor da Fase Final 

será atribuído um voucher no valor de € 200,00. 

b)A organização reserva-se o direito de não atribuir os prémios se a falta de 
qualidade das fotografias o justificar. 

ARTIGO NONO 

(Publicação/Divulgação) 

a)As fotografias a concurso e os resultados do mesmo serão divulgados no 

Website dos Serviços Sociais do Montepio ou noutro local estipulado pela 

Direção dos Serviços Sociais do Montepio. 

b)Os Serviços Sociais do Montepio reservam-se o direito de expor, publicar 
ou reproduzir quaisquer dos trabalhos premiados, salvaguardando-se 

sempre a indicação do autor. 

ARTIGO DÉCIMO 

(Disposições Finais) 

A participação neste Concurso implica a plena aceitação deste Regulamento 

ARTIGO DÉCIMO-PRIMEIRO 

(Diversos) 

Todos os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Direção 

dos Serviços Sociais do Montepio. 

 

Lisboa, 8 de março de 2014  


