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REGULAMENTO
CONCURSO DE FOTOGRAFIA

Preâmbulo  I  A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, em parceria com a CPCJ - Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens e a EPVA - Equipa de Prevenção da Violência no Adulto do Centro de Saúde concelhio, 
está a promover um concurso de fotografia junto da comunidade escolar, no âmbito da campanha para a 
prevenção da violência no namoro. Esta atividade tem como foco envolver a comunidade escolar, 
nomeadamente os jovens em idade escolar, numa dinâmica de análise e reflexão sobre o que é o amor e o 
que significa estar numa relação saudável.

Tema  I  O tema do concurso é “Na ótica do Amor” e pretende-se que cada concorrente apresente uma 
ou mais fotografias que ilustrem para si o que significa o amor, em todas as suas formas.

Destinatários  I  Este concurso destina-se aos alunos do concelho de Oliveira do Bairro, que frequentem 
o 3º ciclo do ensino básico ou ensino secundário (Regular, Profissional e Artístico), no ano letivo 2020/2021

Regras
1. Os trabalhos deverão ser realizados individualmente
2. Os trabalhos deverão ser entregues em formato digital e deverão ser identificados (nome, ano de 
escolaridade, turma e escola a que pertencem) 
3. Qualquer indício de plágio implica a exclusão do trabalho 

Critérios de Apreciação dos Trabalhos 
1. Integração no tema proposto 
2. Criatividade na apresentação 
3. Qualidade da imagem

Prazo de Entrega e Divulgação dos Trabalhos 
1. Os trabalhos devem ser entregues até ao dia 22 de fevereiro de 2021, para o e-mail comunicacao@cm-olb.pt 
2. O júri apresentará os resultados do concurso no dia 7 de março de 2021 no site e página de Facebook 
do Município.
3. Os prémios serão entregues no dia 8 de março de 2021 na Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, local 
onde estarão expostos fisicamente todos os trabalhos (sala de exposições), os quais serão igualmente 
passíveis de ser visualizados através de visita virtual no site do Município, em www.cm-olb.pt

Prémios
Serão atribuídos os seguintes prémios às 5 melhores fotografias:
1. Mini impressora Wi-fi
2. Tablet
3. Máquina Fotográfica Instantânea
4. Coluna JBL
5. Auriculares s/fios

Direitos de Utilização  I  Os autores autorizam a divulgação e utilização das fotografias nos canais 
digitais das entidades organizadoras. Quando o participante tiver idade inferior a 18 anos, a participação 
terá de ser autorizada pelo encarregado de educação.

Disposições Finais
1. O participante deverá assumir o compromisso de conhecer e cumprir as regras do concurso.
2. Caberá ao Júri decidir sobre os casos omissos 

Composição do Júri
O Júri deverá ser constituído por um representante de cada uma das entidades organizadores, a saber::
Ana Lília Águas I Vereadora da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro
Micaela Oliveira I Médica da EPVA de Oliveira do Bairro
Raquel Simões I Membro da CPCJ de Oliveira do Bairro


