
 
 

Artigo 1º 
(Entidade Promotora e Enquadramento) 

 
Concurso promovido pela Associação Juvenil de Deão - AJD, no âmbito da campanha de sensibilização, do projeto 
“Caminhos de Igualdade” (n.º 058620/2011/73), co-financiado pelo POPH (Programa Operacional Potencial 
Humano)/QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional) e FSE (Fundo Social Europeu), através da organização 
intermédia CIG (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género), Medida 7.3.- Apoio Técnico e Financeiro às 
Organizações Não Governamentais. 
 

Artigo 2º 
(Tema) 

 
O concurso de fotografia “Caminhos de Igualdade” tem como tema Igualdade de Género. 
 
Igualdade de Género - Conceito que significa, por um lado, que todos os seres humanos são livres de desenvolver as 
suas capacidades pessoais e de fazer opções, independentes dos papéis atribuídos a homens e mulheres, e, por 
outro, que os diversos comportamentos, aspirações e necessidades de mulheres e homens são igualmente 
considerados e valorizados. Tem por objetivo promover a igualdade entre homens e mulheres, através de uma 
adequada integração da perspetiva de género em toda a vida social e política, ultrapassando barreiras, visíveis e 
invisíveis 
 

Artigo 3º 
(Objetivos) 

 
São objetivos do concurso “Caminhos de Igualdade”: 
 
a) Sensibilizar os/as participantes do concurso e a comunidade em geral para a temática da Igualdade de Género; 
 
b) Desafiar os/as participantes a registar momentos de igualdade/desigualdade quotidiana em situações profissionais, 
familiares e pessoais;  
 
c) Estimular os/as participantes, dentro do tema Igualdade de Género, a retratar exemplos que promovam, por um 
lado, as boas práticas e/ou, por outro lado, exemplos que denunciem práticas menos corretas numa perspetiva de 
denúncia e apelo preventivo;     
 
d) Promover a criatividade e o sentido crítico dos/as participantes; 
 
e) Incutir na população o gosto pela fotografia.  
 
 
 



Artigo 4º 
(Destinatários/as) 

 
a) Encontram-se habilitados/as a participar no presente concurso fotógrafos/as amadores/as ou profissionais, cidadãos 
ou cidadãs residentes em Portugal, independentemente da sua nacionalidade, com idade igual ou superior a 16 anos. 
 
b) Membros do júri, membros dos órgãos sociais da Associação Juvenil de Deão – AJD, bem como membros da 
organização do concurso, assim como, os/as seus/suas cônjuges e situações equiparadas, descendentes e 
ascendentes, encontram-se impedidos de participar no presente concurso. 
 

Artigo 5º 
(Condições de Participação) 

 
a) Cada participante poderá participar com um número máximo de 3 (três) fotografias. 
 
b) Podem enviar fotografias a P/B (Preto e Branco ou Monocromáticas) ou a Cores. Estas deverão ser originais e 
subordinados ao tema identificado no Artigo 2º. 
 
c) Não serão aceites fotomontagens, nem fotografias que recorram a complexas técnicas de manipulação digital. 
Serão, no entanto, autorizadas pequenas correções dos parâmetros básicos da imagem (contraste, cor, luminosidade). 
 
d) Não poderá ser apresentada nenhuma fotografia cujos direitos de propriedade não pertençam integralmente e sem 
exceção ao/à participante do concurso. 
 
e) A organização do concurso reserva-se o direito de não admitir a concurso os trabalhos que não obedeçam às regras 
estabelecidas no presente regulamento.  
 

Artigo 6º 
(Condições de Envio das Obras) 

 
a) No título do ficheiro de cada fotografia deverá constar o Pseudónimo do/a Autor/a e o Título da imagem. 
 

Exemplo: Photographer_Igualdade.jpg 
 
b) Só serão admitidas imagens em suporte digital com os seguintes requisitos: 
 

1. Formato: JPEG/JPG;  
2. Dimensão: Mínimo de 3000 pixéis na medida maior (largura ou altura), a 300 DPI; 
3. Tamanho do ficheiro: Máximo de 5 MB. 

 
c) A inscrição é totalmente gratuita e deverá ser feita mediante o preenchimento e envio da “Ficha de Inscrição” e da 
“Minuta de Declaração”, devidamente preenchidas. 
 
d) No caso do/a participante ser menor de idade, a “Minuta de Declaração” deverá ser assinada pelo/a seu/sua 
representante legal. 
 
e) As candidaturas deverão ser formalizadas através do envio dos trabalhos e restantes documentos até às 23h59m do 
dia 30 de dezembro de 2012 através do e-mail: fotografiacaminhosdeigualdade@gmail.com 

 
Artigo 7º 

(Júri) 
 

a) As fotografias serão avaliadas por um Júri composto por 5 elementos: 
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 1) Ana Margarida Silva, Vereadora do Pelouro da Solidariedade Social da Câmara Municipal de Viana de 
Castelo. 
 2) André Boto, Fotógrafo Europeu do Ano 2010, pela FEP - Federação Europeia de Fotógrafos Profissionais e 
Master Qualified European Photographer; 
 3) Cláudia Múrias, Membro Integrado no Centro de Psicologia da Universidade do Porto, Grupo de 
Investigação em Psicologia; 

4) Félix Iglesias Llano, Fotógrafo Profissional, representante da Associação de Fotógrafos Profissionais de 
Portugal; 

5) Joaquina Mendes, Presidente da Direção da Associação Juvenil de Deão – AJD; 
 

b) Da decisão do júri não cabe recurso, sendo a mesma irrevogável.  
 
c) O Júri reserva-se o direito de não atribuir prémios se a falta de qualidade dos trabalhos o justificar. 
 

Artigo 8º 
(Seleção e Publicação) 

 
a) As trinta melhores fotografias serão selecionadas para as exposições, sendo atribuídos prémios aos três melhores 
trabalhos (1º prémio, 2º prémio, 3º prémio). Caso se justifique poderão ser atribuídas menções honrosas, até um 
máximo de duas. 
b) As trinta fotografias finalistas estarão patentes na Exposição de Rua Inaugural e na Exposição de Rua Itinerante; as 
fotografias premiadas e menções honrosas serão também publicadas em postais de distribuição gratuita, a produzir 
para divulgação do projeto "Caminhos de Igualdade" referido no Artigo 1º deste Regulamento. 
 

Artigo 9º 
(Critérios de Avaliação) 

 
Os trabalhos serão avaliados tendo em conta os seguintes critérios:  
 

1) Originalidade;  
2) Adequação à mensagem que se pretende transmitir; 
3) Criatividade. 

 
Artigo 10º 
(Prémios) 

 
a) Serão atribuídos os seguintes prémios: 
 

1º Prémio  
- Prémio EUROPAC & Kraft Viana € 200 
- Trabalho fotográfico impresso (30x45cm) e assinado, da autoria de André Boto – ANDREBOTO.COM 
- Experiência Fotográfica - Fotoadrenalina One Day (Locais para descobrir e fotografar durante 1 dia, 

acompanhado com um fotógrafo profissional) - FOTOADRENALINA 
- Livro ROMEIROS~PILGRIMS de Paulo Alegria | Livro AUTO DO VINHO de Aurélio de Oliveira – Câmara 

Municipal de Viana do Castelo 
- Publicação em coleção de postais “Caminhos de Igualdade" 

 
2º Prémio 
- Prémio MEDIA ROTA – Consultoria & Seguros € 100 
- Experiência Fotográfica - Fotoadrenalina by Night (Uma saída fotográfica para descobrir locais e técnicas 

para fotografar à noite) - FOTOADRENALINA 
- Livro ROMEIROS~PILGRIMS de Paulo Alegria | Livro AUTO DO VINHO de Aurélio de Oliveira – Câmara 

Municipal de Viana do Castelo 
- Publicação em coleção de postais “Caminhos de Igualdade" 

 



3º Prémio  
- OLHARES.COM Voucher de € 150 para workshops de Fotografia da Academia Olhares 
- Experiência Fotográfica - Fotoadrenalina by Night (Uma saída fotográfica para descobrir locais e técnicas 

para fotografar à noite) - FOTOADRENALINA 
- Livro ROMEIROS~PILGRIMS de Paulo Alegria | Livro AUTO DO VINHO de Aurélio de Oliveira – Câmara 

Municipal de Viana do Castelo 
- Publicação em coleção de postais “Caminhos de Igualdade" 

 
2 Menções Honrosas  
- Experiência Fotográfica - Fotoadrenalina by Night (Uma saída fotográfica para descobrir locais e técnicas 

para fotografar à noite) - FOTOADRENALINA 
- Livro ROMEIROS~PILGRIMS de Paulo Alegria – Câmara Municipal de Viana do Castelo 
- Publicação em coleção de postais “Caminhos de Igualdade" 

 
b) Os/as premiados/as serão contactados/as pela organização. 
 
c) Os resultados do concurso serão divulgados na Inauguração da Exposição de Rua, em Viana do Castelo e, 
posteriormente, no blog do concurso www.concursodefotografiacaminhosdeigualdade.wordpress.com. 
 
d) Os prémios serão entregues em cerimónia pública, na Inauguração da Exposição de Rua, em Viana do Castelo. 
 
e) Todos/as os/as participantes receberão um certificado de participação. 
 

Artigo 11º 
(Calendarização) 

 
a) Seleção 
 
De 30 de novembro de 2012 a 30 de dezembro de 2012 – Receção dos trabalhos fotográficos. 
De 30 de dezembro de 2012 a 12 de janeiro de 2013 – Avaliação e deliberação do júri (para efeitos de seleção as 
obras são apresentadas anonimamente e codificadas ao júri). 
 
b) Premiação 
 
Dia 19 de janeiro de 2013 - Cerimónia pública de anúncio dos resultados e entrega dos prémios, em local e hora a 
definir e a anunciar, no âmbito da inauguração da Exposição de Rua, em Viana do Castelo. 
 
c) Exposição 
 

1 - De 19 de janeiro de 2013 a 27 de janeiro de 2013 – Exposição de Rua Inaugural na Rua da Bandeira, em 
Viana do Castelo. 

2 - Exposição de Rua Itinerante, posterior à inaugural, que percorrerá, pelo menos, 8 freguesias rurais do 
concelho de Viana do Castelo (locais e datas a definir e a anunciar). 
 

Artigo 12º 
 (“Direitos de Autor”) 

 
a) Todos/as os/as participantes, autorizam a utilização dos trabalhos, sem qualquer compensação, nas exposições e 
nos postais a realizar na sequência deste concurso, assim como, nas atividades, publicações e ações de 
sensibilização, divulgação e disseminação promovidas pela AJD, no âmbito do projeto "Caminhos de Igualdade" 
identificado no Artigo 1º deste Regulamento. 
 
b) A organização compromete-se a mencionar sempre o nome do/a autor/a, aquando da utilização de alguma fotografia 
deste concurso, do qual será sempre feita referência expressa, nas atividades, publicações e ações de sensibilização, 

http://concursodefotografiacaminhosdeigualdade.wordpress.com/


divulgação e disseminação promovidas pela AJD, no âmbito do projeto "Caminhos de Igualdade" identificado no Artigo 
1º deste Regulamento. 
 

Artigo 13º 
(Disposições Finais) 

 
a) A falta de qualquer elemento ou o não cumprimento de algum dos itens do presente regulamento, implica a exclusão 
do/a concorrente. 
 
b) Os casos omissos serão resolvidos pela organização. 
 
c) Para mais informações contactar: 
 

Sara Freire, Técnica de Projeto.  
Email: fotografiacaminhosdeigualdade@gmail.com  
 
Hugo Fernandes, Produção Executiva do Concurso.  
Email: fotografiacaminhosdeigualdade@gmail.com  
 
 
 
 

Associação Juvenil de Deão – AJD, Lugar da Igreja, 4905-254 Deão, Viana do Castelo 
Telefones: 258 730653 / 92 6788375, Email: assocjuvenildeao@gmail.com 
Blogs: www.assocjuvenildeao.blogspot.com  |  www.concursodefotografiacaminhosdeigualdade.wordpress.com    
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