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REGULAMENTO 
 
 
Artigo 1.º  

(Objetivos)  

O concurso de fotografia “AMUT’Zoom”, tem por objetivo promover os valores da AMUT – 

Associação Mutualista de Gondomar, aguçando a capacidade de observação e a criatividade.  

 

Artigo 2.º  

(Destinatários)  

O concurso é aberto a todos os que gostam da arte de fotografar e vivam os valores e a missão da 

AMUT, independentemente da idade, género ou nacionalidade.  

 

Artigo 3.º  

(Prazos)  

1- O concurso AMUT’Zoom decorrerá entre os dias 18 de maio e 14 de julho de 2019; 

2- As candidaturas deverão ser apresentadas entre os dias 18 de maio e 28 de junho de 2019; 

3- Entre os dias 1 e 5 de julho serão divulgadas, nas redes sociais e no nosso site, todas as 

fotografias admitidas a concurso; 

4- Os resultados do concurso serão divulgados no dia 14 de julho de 2019, no evento AMUT’Fest 

2019 e no nosso site. 

 

 

Artigo 4.º 

(Candidaturas) 

1- As candidaturas deverão obedecer às seguintes formalidades: 

a) As fotografias colocadas o concurso deverão ser enviadas para o endereço eletrónico 

amutzoom@gmail.com, colocando no assunto da mensagem o primeiro e último nome do 

candidato; 

b) No email de candidatura deverão ser anexados o Termo de Autorização para Publicação e 

Cessão de Direitos de Autor e a declaração, cujos modelos se encontram em anexo a este 

regulamento, devidamente preenchidos e assinados; 
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2- Cada concorrente só poderá apresentar, no máximo, 7 fotografias a concurso; 

3-  A AMUT Gondomar não se responsabiliza por qualquer deterioração apresentada pelos 

trabalhos entregues; 

4-  Depois de rececionadas, os candidatos receberão um email de confirmação de receção do 

número de fotografias rececionadas; 

5- As candidaturas estão limitadas a trabalhos originais, nunca antes expostos e sobre os quais o 

participante detenha os respetivos direitos de autor. Trabalhos premiados noutros concursos 

ou submetidos a outros concursos não serão elegíveis; 

6-  Não serão aceites candidaturas de fotografias manipuladas digitalmente ou que incluam 

molduras, assinaturas, datas ou outros dados, ou efeitos inseridos sobre a imagem. No 

entanto, é possível fazer ajustes, como por exemplo brilho, saturação, contraste ou nitidez, 

remoção de pequenos spots ou reenquadramentos, 

7- O nome do ficheiro de cada fotografia deverá ser construído com a seguinte regra: primeiro_ 

último nome do candidato_número da fotografia. 

Exemplo: Maria_Silva_1 

 

Artigo 8º  

(Júri)  

1- O Júri para avaliação dos trabalhos a concurso será constituído por: 

a) Júri nomeado (60%): 

- Ângela Pereira – Presidente do Conselho de Administração da AMUT; 

- Rogério Soares – Vogal do Conselho de Administração da AMUT; 

- Cláudia Vieira – Adjunta do Presidente da Câmara Municipal de Gondomar; 

- Marcos Quintas – Fotógrafo Profissional; 

b) Público (40%); 

2-  O concurso é interdito a qualquer elemento do Júri Nomeado assim como às demais pessoas 

envolvidas na sua organização; 

3- Os membros do Júri Nomeado são obrigados ao sigilo.  

 

 

 



 

 

 Praça Manuel Guedes, nº 191, 2º AD 
4420/193 Gondomar – Contribuinte n.º: 501 634 851 

 Telefone: 22 463 31 84 / email: candidaturas@amut.pt 
 

 

Artigo 9.º  

(Critérios de avaliação) 

1- Os trabalhos serão avaliados pelo Júri nomeado tendo em conta os seguintes critérios:  

Critério Coeficiente de 

ponderação 

a) Originalidade 30% 

b) Criatividade 30% 

c) Ligação com a missão e os valores da AMUT Gondomar (saúde, 

mutualismo, solidariedade, equidade, partilha, formação, 

educação, melhoria contínua, inovação) – 40%. 

 

40% 

 

2- A pontuação da votação do público será determinada pela aplicação da seguinte fórmula: 

Pontuação = número de votos na fotografia / número total de votos em todas as 

fotos admitidas a concurso 

 

 

Artigo 10º  

(Prémios)  

1. Um certificado de participação no AMUT’Zoom 2019 a cada concorrente com fotografia(s) 

admitida(s). 

2. Serão atribuídos prémios aos 5 primeiros classificados.  

3. Os prémios são:  

a) Primeiro Prémio: Voucher no valor de 100€ em produtos/serviços da Amut; 

b) Segundo Prémio: Voucher no valor de 75€ em produtos/serviços da Amut; 

c) Terceiro Prémio: Voucher no valor de 50€ em produtos/serviços da Amut; 

d) Quarto Prémio: Kit de Participação; 

e) Quinto Prémio: Kit de Participação; 

4. O Prémio é passível de ser transmitidos em parte ou na totalidade a terceiros mediante 

declaração expressa da pessoa premiada; 

5. O uso dos serviços/prémios não acumula com outros apoios/comparticipações. 

Artigo 11º  
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(Princípios Fundamentais)  

1- Ao participar no concurso, os concorrentes aceitam os termos do presente Regulamento; 

2- Os concorrentes são responsáveis pela originalidade dos trabalhos apresentados, garantindo 

toda a responsabilidade decorrente de reclamações de terceiros no que respeita a direitos de 

autor e direitos conexos; 

3- A decisão do Júri é soberana e não terá lugar a recurso.  

 

Artigo 12º  

(Divulgação dos resultados)  

1- O resultado do concurso considera-se oficialmente divulgado após publicação da lista de 

concorrente(s) premiado(s) no site da AMUT (www.amut.pt) e restantes páginas da internet 

da associação.  

2- Será enviado um mail a todos os concorrentes admitidos com a lista de classificação. 

3- As fotografias premiadas serão expostas na Sede da AMUT. 

 

Artigo 10º  

(Casos Omissos)  

1- A resolução de casos omissos ou dúvidas caberá aos membros do Júri. 

2- Para o esclarecimento de qualquer dúvida, o júri deverá ser contatado formalmente dentro do 

prazo limite de apresentação de propostas, através de correio enviado para o endereço 

eletrónico amutzoon@gmail.com  

 

Artigo 11º  

(Disposições Finais)  

1- O júri decidirá, lavrando atas circunstanciadas dos seus trabalhos. 

2- A participação neste concurso implica a aceitação deste Regulamento, sem reservas.  

  

http://www.amut.pt/
mailto:amutzoon@gmail.com
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Anexo I 

 

 

TERMO DE ACEITAÇÃO 

 

 

(Nome completo) _______________________________________________________, 

portador(a) do B.I. / Cartão de Cidadão n.º__________________, nascido(a) em 

___/___/_____ e residente em ____________________________________________, 

declara conhecer e aceitar o Regulamento e as Condições do Concurso de fotografias 

AMUT’Zoom 2019, promovido pela AMUT- Associação Mutualista de Gondomar.  

 

Gondomar, _____ de ____________de 2019 

 

Assinatura: _______________________________________________  
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Anexo II 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO E CESSÃO DE DIREITOS DE AUTOR 

 

 

Eu, (Nome completo) _______________________________________________________, 

portador(a) do B.I. / Cartão de Cidadão n.º__________________, nascido(a) em ___/___/_____ 

e residente em ______________________________________________________, declaro que 

tendo concorrido ao “Concurso de fotografia AMUT’Zoom 2019” promovido pela AMUT - 

Associação Mutualista de Gondomar, autorizo que, no caso de ser premiado(a), a(s) minhas 

fotografia(s) passe(m) a ser propriedade desta associação, sendo por ela utilizada(s) para 

promoção e divulgação das suas atividades. 

 

Concomitantemente, declaro estar ciente das normas inerentes ao regulamento do concurso e 

cedo, pelo presente Termo de Autorização para publicação e Cessão de Direitos de Autor, 

qualquer direito de autor proveniente da participação neste concurso, à AMUT - Associação 

Mutualista de Gondomar. 

 

Gondomar, _____ de _________ de 2019, 

 

Assinatura: _______________________________________________  

 


