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Regulamento Concurso de Fotografia ATEC 

“Retrata a Formação Profissional” 

 

(versão de 25.11.2016) 

 

O Concurso de Fotografia da ATEC é um concurso organizado pela ATEC – Associação de 

Formação para a Indústria, localizada em Palmela. O tema do concurso é “Retrata a Formação 

Profissional”. 

 

O concurso irá decorrer entre 2 e 25 de novembro de 2016 às 23:59 (hora final para a submissão 

das fotografias). Todas as fotografias submetidas e validadas serão publicadas pela ATEC na 

página oficial do Facebook, no dia a seguir à sua submissão. 

 

O concurso está aberto a todos os formandos da ATEC dos cursos de formação profissional que 

poderão submeter até uma fotografia cada, na condição de estarem conformes com as regras 

estabelecidas neste regulamento, e que o formando possua os direitos da fotografia submetida, 

cedendo à ATEC os direitos de a usar para fins não comerciais no sítio da internet da ATEC, 

redes sociais, materiais de promoção e publicações impressas. 

 

Ao submeter as fotografias, os participantes concordam em estar abrangidos pelas seguintes 

regras, incluindo alterações que possam vir a ser necessárias, por exemplo, em caso de força 

maior. 

 

 

1. Direitos de autor 

 As fotografias submetidas têm que ser trabalhos originais da autoria de um formando da 

ATEC dos cursos de formação profissional. 

 Os autores das fotografias submetidas a concurso declaram que as fotografias são 

trabalhos originais de sua autoria, assinando declaração em modelo próprio para o efeito, 

a apresentar no momento da submissão. 

 Os autores das fotografias mantêm os direitos de reprodução dos trabalhos submetidos. 
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2. Calendarização do concurso 

Devem ser consideradas as seguintes datas: 

2 a 25 de novembro de 2016 Submissão de fotografias 

2 de novembro a 5 de dezembro (9:00) Votação no Facebook 

1 a 6 de dezembro de 2016 Trabalho de seleção da melhor foto tirada na 
ATEC pelo júri 

9 de dezembro de 2016 Anúncio de vencedores e entrega de prémios 
em evento a realizar na ATEC 

 

3. Participação no concurso 

Durante a fase de submissão todos os formandos da ATEC dos cursos de formação profissional 

são chamados a apresentar uma fotografia a concurso.  

Para submeter a fotografia a concurso, o formando envia a fotografia, juntamente com a ficha de 

inscrição e de uma declaração de direitos de autor para susana.cocheno@atec.pt. 

A dimensão máxima das fotografias é de 5MB (máxima dimensão do email é de 10MB). 

As fotografias serão validadas pela ATEC para garantir o cumprimento do regulamento do 

concurso e que o seu conteúdo é adequado ao tema “Retrata a Formação Profissional”, após o 

qual serão publicadas na página do Facebook da ATEC, no dia seguinte à submissão, por ordem 

de entrada na caixa de email referida. 

Os participantes deverão manter cópias de todo o material submetido, uma vez que os 

documentos entregues não serão devolvidos. 

 

4. Requisitos das fotografias 

 As fotografias têm que estar relacionadas com o tema “Retrata a Formação Profissional”. 

 As fotografias devem ser submetidas digitalmente via email e serem acompanhadas de 

uma ficha de inscrição e de declaração de direitos de autor em modelos disponibilizados 

pela ATEC para o efeito. 

 As fotografias podem ser a preto e branco ou a cores. 

 Devem ser utilizadas câmaras fotográficas de pelo menos 6MP. 

 As fotografias submetidas devem ter uma dimensão mínima de 3264 pixels no lado maior 

(vertical ou horizontal) em formato jpg (máxima dimensão do ficheiro de 5MB e máxima 

dimensão do email de 10MB). 

 As fotografias selecionadas devem ter a turma, iniciais do primeiro e último nomes do 

formando e a referência “ATECFOTO”(ex: ARCIPL0916_JA_ATECFOTO.jpg). 

mailto:susana.cocheno@atec.pt
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 As fotografias podem ser manipuladas pelos participantes em termos de cor ou 

composição. 

 

5. Prémios 

Todas as fotografias submetidas e validadas quanto ao cumprimento das regras estabelecidas 

neste regulamento serão publicadas na página de Facebook da ATEC, durante o período de 

submissão e serão expostas no edifício ATEC em Palmela na semana Europeia da Formação 

Profissional que decorrerá entre os dias 5 e 9 de dezembro, com destaque para as fotografias 

premiadas. 

Será premiada a fotografia que receba mais “likes” no Facebook durante o período de votação no 

Facebook e a melhor fotografia tirada na ATEC, a ser selecionada por um júri cuja constituição 

será divulgada no sítio da internet da ATEC (www.atec.pt). 

O formandos com as fotografias premiadas irão receber um tablet cada um a serem entregues 

durante o evento comemorativo da semana Europeia da Formação Profissional a decorrer na 

ATEC em Palmela no dia 9 de dezembro e serão contactados por email e através do 

Coordenador da Turma. Será também publicada uma notícia no sítio da internet da ATEC com as 

fotografias premiadas. 

 

6. Limitações de responsabilidade 

A ATEC declina quaisquer responsabilidades pelo conteúdo dos trabalhos submetidos. Apenas 

os participantes serão responsabilizados por qualquer infração de direitos de terceiras partes. 

Em nenhuma circunstância será a ATEC responsabilizada por danos diretos ou indiretos que 

resultem da participação neste concurso, nem por qualquer recompensa financeira. 

Se o concurso for parcial ou totalmente adiado, cancelado ou interrompido, por razões alheias à 

vontade da ATEC, a ATEC não será responsabilizada de nenhuma forma. 

 

7. Vários 

A ATEC reserva-se o direito de recusar a submissão de fotografias que não cumpram com as 

regras ou se o trabalho submetido seja obsceno ou afete os direitos de outras pessoas. 

Para todas as questões emergentes do presente regulamento será competente o Tribunal da 

Comarca de Palmela. 
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Concurso de Fotografia da ATEC 

“Retrata a Formação Profissional” 

 

Ficha de Inscrição 

 

Nome:  

Turma:  Tlm:  

Email:  

 

Fotografia  

Nome do ficheiro:  

Autor:  CC nº:  

Descrição da Fotografia 1 (máx. 100 palavras): 
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Concurso de Fotografia da ATEC 

“Retrata a Formação Profissional” 

 

Declaração 

 

Eu, __________________________________________, formando da turma _______________ 

da ATEC, cartão de cidadão nº _______________ declaro que a fotografia submetida ao 

Concurso de Fotografia da ATEC “Retrata a Formação Profissional”, identificada como 

______________________: 

 É material que me pertence. 

 Ninguém para além de mim tem direitos de reprodução ou qualquer direito de propriedade 

intelectual sobre a fotografia submetida. 

 O trabalho submetido não infringe os direitos de reprodução ou qualquer direito de 

propriedade intelectual de outrem. 

 

Declaro ainda que cedo à ATEC o direito não exclusivo de utilização da fotografia submetida, 

livre de qualquer encargo, para utilizações não comerciais no sítio de internet da ATEC, redes 

sociais, materiais de promoção e publicações impressas. 

 

 

 

 

Data: ___________________  Assinatura: _______________________________ 


