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1. ENQUADRAMENTO DA MOSTRA FOTOGRÁFICA  

 

A Mostra Fotográfica “A MINHA QUARENTENA” enquadra-se no contexto do 

programa de iniciativas desenvolvidas no âmbito da Quinzena da Juventude 

2021. 

 

A presente mostra tem como objeto a seleção de fotografias autorais que 

retratem o tema "quarentena", considerando implicações e reflexões sobre o 

período de pandemia do Covid-19 em Portugal. 

 

2. TEMA 

 

O tema da Mostra Fotográfica é “A MINHA QUARENTENA”. 

 

As fotos submetidas deverão dar visibilidade ao tema, e estimular a expressão 

artística como forma de reflexão e manifestação cultural sobre a situação de 

limitação a que a comunidade tem estado sujeita no último ano. 

 

3. PARTICIPANTES 

 

A Mostra Fotográfica é aberta a jovens dos 14 aos 35 anos. 

 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

Os participantes têm de ser os autores das fotografias e devem ter direitos sobre 

as mesmas. 

 

Ao submeter as fotografias os participantes declaram aceitar o presente guia de 

participação. A participação na Mostra Fotográfica implica a aceitação da 

cedência dos direitos das fotografias à Câmara Municipal de Alcochete, que as 

poderá utilizar em publicações e meios de divulgação da organização, 

renunciando o/a autor/a a qualquer contrapartida financeira, ou de outra índole.  

 

As fotografias apresentadas deverão ser originais e não poderão ter sido 

anteriormente submetidas a outra mostra fotográfica. 

 

Ao enviar as fotografias, os e as participantes confirmam que estas não contêm: 

 

Algo suscetível de violar os direitos de terceiros. 

 

Imagens que contenham cenas de nudez, locais ou algo que possa ser 

considerado obsceno imoral ou de qualquer forma impróprio. 
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A Camara Municipal de Alcochete reserva-se o direito de desqualificar 

participações incompletas ou que não cumpram qualquer parte ou o todo deste 

guia de participação. 

 

5. SUBMISSÃO DAS FOTOGRAFIAS 

 

As fotografias devem ser enviadas através de correio eletrónico entre os dias 4 

e 10 de março de 2021 para o endereço: juventude@cm-alcochete.pt  

 

Depois de enviada a fotografia os seus autores serão contactados com o intuito 

de recolher os seguintes dados: 

 

• Declaração de Responsabilidade e Licença de Propriedade e Publicidade, 

onde o/a participante garante ser o/a proprietário/a da fotografia, que 

possuí todos os direitos de propriedade intelectual apresentados na 

fotografia, que concede á Câmara Municipal de Alcochete de forma 

irrevogável e perpétua, licença não-exclusiva para reproduzir, distribuir, 

exibir e criar trabalhos derivados da fotografia sem remuneração ou outra 

qualquer contrapartida. 

 

• Declaração de autorização de uso da imagem de pessoas que aparecem 

na fotografia; 

 

• Autorização de Participação de Menor. 

 

6. VOTAÇÃO DO PÚBLICO 

 

A votação do público está aberta entre as 18h00 de dia 12 de março de 2021 e 

as 18h00 de dia 27 de março de 2021. 

 

As fotografias vão ser colocadas numa pasta para o evento na plataforma digital 

“Facebook” podendo o publico fazer o seu voto através do “Like” na Fotografia. 

 

7. PRÉMIOS 

 

Os proprietários das três (3) Fotografias mais votadas vão ter direito a um 

premio. 
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8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

A participação nesta Mostra Fotográfica é gratuita e implica a aceitação integral 

do presente guia de participação. 

 

Os casos omissos neste guia de participação serão resolvidos pela Câmara 

Municipal de Alcochete, única entidade competente para o efeito. 

 

Outros eventuais esclarecimentos devem ser solicitados à Câmara Municipal de 

Alcochete, através do email juventude@cm-alcochete.pt  

mailto:juventude@cm-alcochete.pt

