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Regulamento do Concurso de Fotografia 

 

 

Preâmbulo 

 

 

No ano de 2015 o Provedor de Justiça Português comemorará 40 anos ao 

serviço da democracia, do Estado de Direito e dos direitos fundamentais dos 

cidadãos. Este órgão do Estado criado em 21 de abril de 1975, que encontra a sua 

matriz legitimadora em um ordenamento jurídico-político pré-constitucional, 

ganhou assento na Constituição em 1976.  

A Constituição e a Lei recortam o Provedor de Justiça como um órgão do 

Estado eleito pela Assembleia da República, unipessoal, inamovível, imparcial e que 

goza de total independência no exercício das suas funções, tendo como missão 

principal a defesa e promoção dos direitos, liberdades, garantias e interesses 

legítimos dos cidadãos, assegurando, deste modo, a Justiça e a Legalidade do 

exercício dos poderes públicos.  

O laço forte que liga este órgão do Estado ao sentir comunitário, bem como 

a inequívoca defesa e realização dos direitos da pessoa humana atribuem ao 

Provedor de Justiça, no regime democrático português, a missão de tutela do 

património imaterial de toda a comunidade. 

Para além da função tradicional de verificar os atos ou omissões da 

administração pública e da eventual reparação das injustiças ou ilegalidades deles 

resultantes, acrescenta as funções de garante das liberdades fundamentais e dos 

Direitos Humanos, sendo considerado um Ombudsman dos Direitos Humanos. O 

Provedor de Justiça é a única Instituição Nacional de Direitos Humanos 

portuguesa acreditada com o estatuto “A” pelo Comité Coordenador das 

Instituições Nacionais para a Promoção e Proteção de Direitos Humanos das 

Nações Unidas, o que significa que a sua atividade é plenamente conforme com 

os Princípios de Paris. Para além disso, e na mesma linha de reconhecimento, o 

Provedor de Justiça assumiu a qualidade de Mecanismo Nacional de Prevenção 
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contra a tortura no âmbito das obrigações internacionais assumidas pelo Estado 

português emergentes da ratificação do Protocolo Facultativo à Convenção 

contra a Tortura e outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou 

Degradantes.  

O Provedor de Justiça português apresenta-se, assim, perante a comunidade 

como um servidor da Justiça e do Direito, transportando consigo a matriz 

referencial da defesa dos Direitos Humanos, sedimentando, através da sua ação, 

uma cultura democrática assente na dignidade da pessoa humana. 

As matérias clássicas de intervenção do Provedor de Justiça podem ser 

resumidas em seis áreas:  

◦ Direitos ambientais, urbanísticos e culturais; 

◦ Direitos dos contribuintes, dos consumidores e dos agentes económicos; 

◦ Direitos sociais; 

◦ Direitos dos trabalhadores; 

◦ Direito à justiça e segurança; 

◦ Direitos, liberdades e garantias; saúde, educação e valorações de 

constitucionalidade. 

 

Contudo, mais dos que as matérias em que pode intervir, importa salientar o 

quid diferenciador da sua atuação. O Provedor de Justiça procura a justiça concreta 

que, por vezes, não é possível alcançar dentro do sistema formal, mas que se 

concretiza pela via da informalidade e através do magistério de influência, de 

persuasão e, por último, de recomendação.  

As iniciativas delineadas para os 40 anos do Provedor de Justiça comungam 

do mesmo sentido matricial de fortalecimento dos laços inquebrantáveis que unem 

este órgão do Estado à comunidade. 

Por conseguinte, o presente concurso de fotografia “40 anos, 40 fotografias, 40 

fotógrafos” é uma iniciativa organizada pelo Provedor de Justiça de Portugal 

(www.provedor-jus.pt), no âmbito das comemorações dos 40 anos deste órgão do 

Estado, com o objetivo de reforçar a divulgação da atividade e áreas de intervenção 

do Provedor de Justiça e promover a divulgação da fotografia enquanto forma de 

expressão artística.  
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O concurso de fotografia 

 

O presente regulamento estabelece as regras de participação e de atribuição de 

prémios aos trabalhos submetidos ao concurso de fotografia. 

Os trabalhos premiados e escolhidos no âmbito do concurso de fotografia vão 

ser expostos em colaboração com o Centro Português de Fotografia. 

As fotografias são apresentadas a concurso através do sítio de fotografia 

Olhares, em olhares.sapo.pt, entre o dia 9 de março de 2015 e o dia 31 de maio de 

2015. 

Colaboram com o órgão do Estado Provedor de Justiça no concurso de 

fotografia: 

◦ O Centro Português de Fotografia. 

◦ O sítio de fotografia Olhares. 

 

 

Articulado 

 

 

Artigo 1.º – Objeto do regulamento e tema do concurso 

 

1. O presente Regulamento tem por objeto estabelecer as normas de participação 

no concurso de fotografia “40 anos, 40 fotografias, 40 fotógrafos” e de atribuição dos 

prémios aqui definidos. 

2. O concurso de fotografia “40 anos, 40 fotografias, 40 fotógrafos” é uma iniciativa 

promovida pelo Provedor de Justiça de Portugal no âmbito das comemorações 

dos 40 anos deste órgão do Estado e tem como objetivo promover a divulgação 

da fotografia enquanto forma de expressão artística. 

3. As fotografias apresentadas ao concurso devem inserir-se nas matérias de 

atuação e intervenção do Provedor de Justiça, evidenciando a defesa do cidadão 

perante a Administração Pública, os cidadãos com deficiência, as crianças, os 

idosos e o ideal dos Direitos Humanos. 

4. O tema do concurso é “Cidadania e Dignidade” e tem como objetivo principal 

divulgar a atuação do Provedor de Justiça e simultaneamente promover a arte 

fotográfica. 
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5. As imagens apresentadas ao concurso devem procurar dignificar a pessoa 

humana, quando a mesma seja objeto do trabalho fotográfico. 

 

Artigo 2.º – Organização do concurso 

 

A organização do concurso cabe aos serviços de apoio do Provedor de Justiça, que 

apoiam o júri em todas as suas atividades e conta com a colaboração do Centro 

Português de Fotografia e do Olhares quando tal se justifique. 

 

Artigo 3.º – Âmbito do concurso de fotografia 

 

O concurso de fotografia é constituído por várias iniciativas, nomeadamente: 

a) Exposição dos trabalhos selecionados pelo Júri, em colaboração com o 

Centro Português de Fotografia; 

b) Exposição dos trabalhos selecionados pelo Júri em vários pontos do país, no 

âmbito de protocolos de colaboração a realizar entre o Provedor de Justiça e 

outras entidades, nomeadamente os Municípios portugueses. 

 

Artigo 4.º – Calendário do concurso de fotografia 

 

1. O concurso de Fotografia realiza-se durante o ano de 2015. 

2. As fotografias podem ser apresentadas a concurso no período compreendido 

entre o dia 9 de março e o dia 31 de maio. 

3. O júri do concurso procederá à apreciação das fotografias durante o mês de 

junho. 

4. Os trabalhos premiados e selecionados serão expostos em colaboração com o 

Centro Português de Fotografia, no Porto, no mês de outubro. 

 

Artigo 5.º – Prémios  

 

1. Os prémios têm caráter essencialmente simbólico, enquadrados no espírito do 

concurso de promoção de ideais relacionados com a pessoa humana e o papel 

do Provedor de Justiça. 

2. No concurso de fotografia são atribuídos vouchers de formação na Academia 

Olhares e contas silver do sítio Olhares, nos seguintes termos: 

a) 1.º ao 3.º classificados: vouchers de formação presencial; 

b) 4.º ao 10.º classificados: vouchers de formação online; 

c) 11.º ao 40.º classificados: contas silver no sítio Olhares. 
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3. Serão ainda atribuídos livros de fotografia pelo Centro Português de Fotografia. 

nos seguintes termos: 

a) 1º ao 3º classificado: Illustração Portugueza; 

b) 4º ao 10º classificado: Deslocações (From here to there); 

c) 11º ao 40º classificado: Pontes, fotografias de Manuel Casimiro. 

4. O Júri pode atribuir Menções Honrosas que considerar, embora às mesmas não 

corresponda qualquer prémio. 

5. O Júri reserva-se o direito de não atribuir qualquer dos prémios ou menções 

honrosas. 

 

Artigo 6.º – Utilização e direitos de autor 

 

1. As 40 fotografias selecionadas podem ser utilizadas pelo Provedor de Justiça, 

que as usará exclusivamente para promoção da sua imagem institucional, sem 

quaisquer objetivos comerciais ou lucrativos. 

2. Os autores das obras selecionadas mantêm todos os direitos de autor sobre as 

suas obras, autorizando, porém, a utilização mencionada no número anterior 

sem necessidade de qualquer compensação. 

3. As obras selecionadas integrarão o acervo do Provedor de Justiça, sem prejuízo 

dos direitos morais do autor sobre a sua obra, nos termos do Código do Direito 

de Autor e Direitos Conexos. 

4. Os autores comprometem-se a não apresentar as imagens selecionadas e 

premiadas a outro concurso durante o ano de 2015. 

5. As imagens permanecerão no sítio Olhares enquanto os respetivos autores o 

entendam, podendo removê-las a qualquer momento. 

 

Artigo 7.º – Admissão dos participantes 

 

1. Podem participar no concurso de fotografia todos os cidadãos que o pretendam 

fazer, desde que maiores de idade face à lei portuguesa. 

2. Os cidadãos menores de idade nos termos definidos pela lei portuguesa também 

podem participar desde que seja cumprido o procedimento previsto no número 

seguinte. 

3. No caso de alguma foto selecionada ser da autoria de um cidadão menor de 

idade, deverá ser enviada, após informação da seleção pelo júri, uma declaração 

de autorização dos respetivos progenitores ou tutores legais. 

4. Os colaboradores do Provedor de Justiça, do Centro Português de Fotografia ou 

do Olhares não podem participar no concurso. 
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5. Todos os participantes no concurso autorizam a menção do seu nome, endereço 

eletrónico, a reprodução gráfica ou em vídeo das suas obras, designadamente 

para efeitos de promoção e divulgação da iniciativa. 

6. São admitidas participações sob pseudónimo, devendo os autores proceder à sua 

identificação real no caso de os seus trabalhos virem a ser selecionados e 

premiados. 

7. A utilização de pseudónimo apenas legitima uma participação por autor, não 

sendo aceites trabalhos do mesmo autor, em nome próprio e/ou vários 

pseudónimos. 

 

Artigo 8.º – Admissão das obras fotográficas 

 

1. Cada candidato pode apresentar até 3 trabalhos fotográficos originais a preto e 

branco e/ou a cor. 

2. Todas as fotografias são submetidas através da plataforma para o efeito 

disponibilizada pelo Olhares, em olhares.sapo.pt/ 

3. A submissão de fotos está sujeita a registo prévio e gratuito no Olhares. 

4. As imagens deverão ser submetidas nas condições gerais definidas pelo Olhares: 

perfil de cor srgb; mínimo 500px de altura; máximo de 10MB, estando o Olhares 

otimizado para fotos com 1920 x 1080 px. 

5. Podem ser submetidas apenas imagens de baixa resolução, comprometendo-se 

os autores selecionados a enviar fotografias com alta resolução para impressão 

dos trabalhos selecionados e premiados em formato não inferior a 40x60cm, 

tendo em vista a sua exposição pública. 

6. O júri do concurso pode, a todo o tempo, solicitar elementos que comprovem a 

autoria dos trabalhos submetidos a concurso. 

7. Todos os trabalhos que incluam pessoas e sejam selecionados pelo júri deverão 

ser acompanhados de declaração dos retratados autorizando a utilização da 

fotografia ou por declaração dos participantes em que declarem ser responsáveis 

pela utilização das referidas imagens. 

8. Durante a fase de submissão das imagens ao concurso, o júri pode excluir os 

trabalhos que violem as regras de submissão de fotografias ao sítio Olhares ou 

que, de qualquer forma, violem a dignidade da pessoa humana. 

 

Artigo 9.º – Prazo de candidatura 

 

A submissão das fotografias terá lugar entre os dias 9 de março e 31 de maio de 

2015. 
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Artigo 10.º – Receção das candidaturas e entrega das obras 

 

1. Cada candidatura é obrigatoriamente apresentada com o nome ou pseudónimo 

do autor. 

2. A menção da idade e da autorização de participação, se for o caso de um 

concorrente menor de idade, bem como da nacionalidade, esta para meros 

efeitos estatísticos, serão apresentados após a seleção pelo júri. 

 

Artigo 11. º – Seleção das obras fotográficas 

 

1. Os resultados do concurso serão anunciados: 

a) Na página oficial do Provedor de Justiça, em www.provedor-jus.pt 

b) No sítio Olhares, em olhares.sapo.pt 

2. As imagens selecionadas serão impressas, com despesas a cargo do Provedor de 

Justiça, com vista à sua exposição em colaboração com o Centro Português de 

Fotografia, em outubro de 2015. 

3. Todas as imagens manter-se-ão em exposição por tempo indeterminado no sítio 

Olhares, exceto se os seus autores entenderem que as devem eliminar. 

 

Artigo 12.º – Composição e competências do júri 

 

1. O Júri é composto por: 

a) Representante do Provedor de Justiça, que preside ao Júri; 

b) Representante do Centro Português de Fotografia; 

c) Representante do Olhares. 

2. Ao Júri compete: 

a) Apreciação e seleção de todos os trabalhos a concurso; 

b) Atribuição dos prémios previstos no presente regulamento, mediante 

ordenação relativa dos participantes; 

3. Das decisões do Júri não há recurso. 

 

Artigo 13.º – Disposições finais 

 

1. A candidatura e a participação no concurso implicam a aceitação sem reservas, 

das regras constantes no presente regulamento. 

2. Os casos omissos no presente regulamento são resolvidos pelo júri, não cabendo 

recurso das suas decisões. 
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3. Qualquer pedido de informação ou esclarecimento complementar pode ser 

obtido, junto do Júri, através do seguinte endereço eletrónico: 

40anosprovedor@provedor-jus.pt 

4. O não cumprimento de qualquer uma das condições estabelecidas neste 

regulamento para a participação no concurso, implicará a não admissão da 

candidatura. 

 


