
VISIT BARREIRO

pessoas singulares escolhidas pela Entidade 
Promotora, que irá classicar as fotograas seguindo 
os seguintes parâmetros:
• Qualidade técnica
• Criatividade
As imagens realizadas em estúdio e/ou nas quais 
seja manifesta manipulação e/ou produção serão 
excluídas da avaliação pelo Júri. Fotograas tiradas 
em interior com recurso a produção, ainda que não 
propriamente estúdio, também não serão valorizadas 
pelo Júri.

11º Divulgação dos vencedores
A divulgação dos vencedores será feita em data e 
hora ainda a designar.
O evento conta com a presença de representantes da 
CMB, do Júri e meios de comunicação social 
convidados para o efeito.

12º Decisão do Júri
A decisão do Júri não está sujeita a recurso em caso 
algum, sendo que o mesmo reserva-se o direito de 
não atribuir qualquer prémio no caso de os trabalhos 
apresentados não serem merecedores de distinção.

13º Direitos de autor
A propriedade do suporte material das imagens 
selecionadas no âmbito da Maratona é pertença da 
CMB, pelo período máximo de dois anos, a contar 
do dia 29 de agosto de 2022.
O uso das imagens premiadas está limitado à 
promoção da Maratona e dos respetivos vencedores, 
sendo a autoria das fotograas devidamente 
mencionada sempre que sejam utilizadas em 
qualquer tipo de suporte. 
Todos os participantes garantem à CMB que não 
violarão, na criação dos trabalhos a concurso, 
qualquer direito de terceiro, nomeadamente através 
da utilização de textos, fotograas, diapositivos, 
ilustrações e desenhos de caráter artístico ou técnico 
e responsabilizam-se perante a CMB pelos encargos, 
indemnizações, coimas, multas ou quaisquer outros 
prejuízos que a CMB tenha de suportar na sequência 
da violação de direitos de terceiros e que esteja 
relacionada com o(s) trabalho(s) a concurso.
A titularidade dos direitos de autor e direitos conexos 
emergentes das imagens selecionadas cabe, em 
exclusivo, à CMB, no período referido anteriormente, 
sem prejuízo dos direitos morais reconhecidos por lei 
ao criador. 
A CMB, enquanto titular dos direitos de autor de 
conteúdo patrimonial sobre as imagens premiadas, 
tem o direito de utilizar a obra, em Portugal ou no 
estrangeiro, sem qualquer restrição quanto ao tipo e 
por qualquer modo atualmente conhecido ou que de 
futuro o venha a ser, podendo ainda transmitir, total 
ou parcialmente, tais direitos a terceiros, bem como 
conceder licenças, de caráter exclusivo ou não. 

A CMB noticará os autores de todo e qualquer uso 
das imagens. 
Os participantes selecionados autorizam, desde já, a 
CMB a efetuar todas as alterações ou adaptações às 
imagens premiadas que entenda necessárias ou 
convenientes.
Os participantes selecionados não podem impedir a 
divulgação, reprodução ou exploração, por qualquer 
meio, do trabalho premiado, por parte da CMB ou de 
terceiro a quem a CMB venha a transmitir o direito 
de autor e/ou os direitos conexos, durante o período 
de dois anos, a contar de 29 de agosto de 2022.
Os participantes selecionados obrigam-se a praticar 
todos os atos e assinar todos os documentos, 
incluindo notariais, que eventualmente sejam 
necessários para assegurar que a CMB, nos termos 
dos artigos 67.º e 68.º do Código do Direito de 
Autor e dos Direitos Conexos, tenha o direito 
exclusivo de utilizar e fruir as imagens premiadas 
durante o período referido anteriormente. 
A CMB compromete-se a referenciar o autor da 
fotograa sempre que esta seja utilizada.

14º Extravios
A Entidade Promotora do evento não se 
responsabiliza por eventuais danos ou extravios dos 
trabalhos, quaisquer que eles sejam.

15º Responsabilidade da Entidade Promotora
Em caso de força maior ou em circunstâncias 
excecionais, a Entidade Promotora do evento 
reserva-se no direito a:
• Substituir os prémios anunciados 
• Modicar os termos e condições 
• Anular a Maratona
A CMB não será igualmente responsável por atrasos, 
avarias ou ainda falta de visibilidade do endereço do 
participante. Também não poderá ser responsável 
por fatores externos ao concurso, como greves ou 
acidentes naturais, que possam prejudicar o 
concurso em si ou a entrega dos trabalhos, mesmo 
que esteja em causa o bom desempenho no 
concurso ou a atribuição dos prémios.

16º Responsabilidade pelos equipamentos 
utilizados

A CMB não será responsável por qualquer dano, 
furto ou roubo ou perda do equipamento 
utilizado durante a Maratona, que conste da folha de 
inscrição, nem por qualquer outro que por 
omissão do participante não venha declarado na 
referida folha.

Júri
• Sandra Almeida 
• Arsénio Franco
• Fernando Motta 
• Rafael Batalha
• João Santos



Normas de participação
1º Objetivo

Queremos conhecer o Barreiro através dos seus 
olhos!
Uma maratona de 24 horas, em que desaamos os 
participantes a registar o seu olhar sobre a cidade 
como também, promover o convívio entre entusiastas 
da fotograa.

2º Participantes
Podem participar na Maratona todos os interessados, 
pessoas singulares com idade superior a 18 anos, 
residentes em Portugal.
Os dados pessoais dos participantes são 
condenciais e não serão usados para qualquer outro 
m que não este. 
A participação na Maratona implica a aceitação sem 
reservas das presentes normas.
A violação de qualquer condição implica a exclusão 
imediata do participante.
Podem participar fotógrafos “amadores” e fotógrafos 
“prossionais”.

3º Data de eventos
A Maratona Fotográca realiza-se no dia 28 de 
agosto de 2022.
O evento tem início às 00h00 e termina às 24h00 
do mesmo dia. 

4º Duração e Percurso
A Maratona Fotográca tem a duração de 24 horas, 
sendo que durante esse período qualquer local 
dentro do Concelho do Barreiro poderá ser 
fotografado.

5º Regras de Segurança
O participante assume integralmente a 
responsabilidade decorrente dos acidentes pessoais 
que possam ocorrer durante a sua participação na 
Maratona Fotográca. 
Deve ainda ter em consideração as regras denidas 
nos eventuais locais de visita, tais como, a não 
utilização do ash, regras de segurança e de 
orientação, entre outras. 
Caso as mesmas não sejam respeitadas o 
participante incorre em possível desclassicação do 
evento e nas consequências que poderão advir dos 
procedimentos inerentes a cada espaço. 

6º Inscrições
Os interessados podem proceder à respetiva 

inscrição a partir de 1 de agosto de 2022 até ao 
dia 27 de agosto de 2022, no Posto de Turismo, sito 
no Terminal Rodo-Ferro-Fluvial, Loja nº 10, 
Barreiro ou através do endereço de e-mail 
postodeturismo@cm-barreiro.pt
Só são aceites a concurso as obras dos participantes 
devidamente inscritos. 
A Câmara Municipal do Barreiro não pode ser 
responsabilizada por qualquer alteração de 
morada, de telefone ou do correio eletrónico do 
participante que não lhe tenha sido 
atempadamente comunicada e que impossibilite o 
contacto com o concorrente. 
O equipamento fotográco que será utilizado pelos 
participantes durante a Maratona deve ser 
expressamente identicado na folha de inscrição.

7º Material a utilizar
São aceites a concurso as imagens registadas em 
suporte: digital, com uma resolução superior a 
2000 x 1500, apenas em formato JPEG.

8º Prémios
Os prémios atribuídos são intransmissíveis e não 
poderão ser substituídos por dinheiro:
• Divulgação das fotograas vencedoras no site e 

Apps do Município.
• Exposição das melhores 10 fotograas 

selecionadas pelo Júri nos placards móveis de 
exposição em local e data a indicar.

• Divulgação das melhores 10 fotograas 
escolhidas pelo Júri em merchandising do 
Município utilizados para promoção turística.
9º Condições de entrega dos Trabalhos

As fotograas devem ser enviadas no dia 28 de 
agosto de 2022, até às 24h00. O participante 
deverá enviar o trabalho para o endereço eletrónico 
postodeturismo@cm-barreiro.pt, sendo obrigatório 
para o efeito identicar corretamente o trabalho a 
concurso.
De acordo com as seguintes especicações:
- Nome
- Tema 
Ex: PedroPinto_TemaBARREIRO_03542 
Cada participante pode apresentar um máximo de 3 
(três) fotograas.
Não serão considerados os trabalhos enviados após 
a hora denida (comprovativo da hora do email) 
nem os que ultrapassam as 3 (três) fotos a concurso 
devidamente identicadas. 
Caso o concorrente apresente justicação plausível 
da não possibilidade de entrega por este meio (p.ex 
falta de recursos / conhecimento) deverá, no dia do 
evento, expor a situação à organização.

10º Júri
As imagens apresentadas a concurso por cada um 
dos participantes devidamente inscritos, serão 
avaliadas por um Júri composto por 5 elementos, 

Nome da/o participante: 

__________________________________________________ Idade: ______

Localidade: ____________________________________________________

Telefone: _______________________________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________

Nome do trabalho 1: 

_______________________________________________________________

Nome do trabalho 2:
 
_______________________________________________________________

Nome do trabalho 3:

_______________________________________________________________

Declaro que li e aceito as normas de participação na Maratona Fotográca 
do Barreiro, que decorre no dia 28 de agosto de 2022.

Assinatura: 

_______________________________

A nalidade de tratamento dos dados pessoais serve unicamente para a inscrição na presente atividade.
Tem ainda o direito de apresentar reclamação à autoridade de controlo Comissão Nacional de Proteção de 
Dados.

FICHA DE INSCRIÇÃO

 _________/ ________/ _________

Data:
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