
Concurso de
Fotografia

ENTIDADES PROMOTORAS
1. O Concurso de Fotografia “PAISAGEM URBANA” é uma iniciativa do Atrium 
Saldanha, representado pela IMOSAL - IMOBILIÁRIA DO SALDANHA S.A. (NIPC 
500137161).
2. São parceiros deste Concurso de Fotografia a entidade Olhares e a marca FUJIFILM.

TEMA
PAISAGEM URBANA: Por paisagem urbana, pretendemos considerar, em maior ou 
menor escala, o espaço geográfico, a vista, o panorama de uma cidade.

OBJETIVO DO CONCURSO
Premiar as capacidades fotográficas subordinadas ao tema, segundo os critérios do 
júri mencionado mais à frente, e divulgar os trabalhos fotográficos que melhor o 
exibam, nomeadamente através de uma exposição pública de fotografia intitulada 
“PAISAGEM URBANA”, com fotografias selecionadas para o efeito, de entre as que 
foram apresentadas a concurso.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
1. A participação no concurso é gratuita.
2. Podem participar todos os profissionais e amadores de fotografia, portugueses e 
estrangeiros.
3. Os participantes com idade inferior a 18 anos deverão enviar uma autorização 
parental para o endereço de email atriumsaldanha@fibeira.pt, mencionando o seu 
nome/pseudónimo, data de nascimento e a intenção de participação no Concurso de 
Fotografia 2015.
4. Encontram-se excluídos de participar, os funcionários da Imosal, S.A. e os 
elementos do Júri, bem como pessoas afiliadas às empresas parceiras - Olhares e 
FUJIFILM.
5. O(A) participante tem de ser o(a) autor(a) das fotografias e ter direitos sobre as 
mesmas.
6. As fotografias apresentadas a concurso deverão ter sido tiradas em 2015 e nunca 
terem sido antes submetidas à apreciação de um júri.
7. É permitida a produção e apresentação de trabalhos fotográficos tratados digitalmente.
8. Ao enviar as suas fotografias, está a confirmar que não contêm:
• Algo suscetível de violar os direitos de terceiros; ou
• Imagens que contenham cenas de nudez ou algo que possa ser considerado 
obsceno, imoral ou de qualquer forma impróprio; ou
• Pessoas reconhecíveis, a menos que seja possível garantir que essas pessoas 
concederam todas as autorizações necessárias para a utilização e publicação das 
fotografias no âmbito do Concurso de Fotografia Atrium Saldanha 2015; ou
• Obras de arte, a menos que seja possível garantirem que lhe foi concedida uma 
autorização de utilização e publicação dessas obras de arte no âmbito do Concurso 
de Fotografia Atrium Saldanha 2015; ou
• Logótipos ou nomes de marcas a menos que seja possível garantir que lhe foi 
concedida uma autorização de utilização e publicação desses logótipos ou nomes 
de marcas no âmbito do Concurso de Fotografia Atrium Saldanha 2015.

FORMA DE PARTICIPAÇÃO
1. Para participar no concurso é necessário ter conta em Olhares.com e submeter 3 
fotografias na plataforma do Concurso entre os dias 30 de junho e 31 de agosto de 
2015;
2. Registar ou efetuar o login em olhares.com;
3. Inserir as fotografias na sua galeria Olhares (o processo de carregamento de 
fotografias está detalhado em olhares.com/ajuda);
4. Aceder à página do passatempo em olhares.sapo.pt/corporate/atrium-saldanha/
passatempos/passatempo-paisagem-urbana;
5. Clicar em participar e selecionar as fotografias que quer adicionar ao passatempo.

ADMISSÃO DAS OBRAS FOTOGRÁFICAS
1. 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 1920x1080px.
2. Podem ser submetidas imagens de baixa resolução, comprometendo-se os 
autores selecionados a enviar fotografias com alta resolução para impressão dos 
trabalhos selecionados e premiados, tendo em vista a sua exposição pública.
3. 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.
4. A utilização de pseudónimo apenas legitima uma participação por autor, não sendo 
aceites trabalhos do mesmo autor, em nome próprio e/ou vários pseudónimos.
5. Ao Atrium Saldanha reserva-se o direito de desqualificar participações incompletas 
ou que não cumpram os requisitos supracitados.

COMPOSIÇÃO E COMPETÊNCIAS DO JÚRI
1. O Júri de reconhecida idoneidade será constituído por:

ATRIUM SALDANHA
Praça Duque de Saldanha, nº1, 11º Piso, 1050-094 Lisboa | www.atriumsaldanha.pt

www.facebook.com/atriumsaldanha | Tel.: (+351) 213 170 850 | Fax.: (+351) 213 170 856 | E-mail: atriumsaldanha@fibeira.pt

• Ângelo Valente, Business Developer Olhares.com;
• João Rodrigues Coelho, Diretor Comercial da Sucursal em Portugal da FUJIFILM 
Europe GmbH;
• Tiago Monteiro, Fotógrafo;
• Arq. Sophia Martins, Administradora da Imosal - Imobiliária do Saldanha S.A.
2. A organização do concurso pode, a qualquer momento, alterar a composição do 
júri caso as circunstâncias assim o exijam.
3. O Júri deliberará até dia 20 de setembro de 2015 e verificará a conformidade formal 
e substantiva dos trabalhos de acordo com o presente regulamento, apreciará a 
qualidade técnica e artística das fotografias, ponderando, e atribuindo os prémios 
estabelecidos.
4. O Júri reserva-se, por maioria de votos, o direito de não atribuir prémios se a falta 
de qualidade dos trabalhos o justificar; pela mesma forma, poderá decidir atribuir 
prémios ex-aequo.
5. Do resultado do concurso, o Júri lavrará a competente ata fundamentada, que 
será assinada por todos os seus membros.
6. O Júri poderá, se assim o entender, atribuir diploma(s) de “Menção Honrosa” a 
trabalhos que, por unanimidade, sejam considerados merecedores dessa distinção, 
à qual não terá, necessariamente, correspondência pecuniária.
7. As decisões do júri, tomadas por unanimidade ou maioria, serão finais e não será 
aceite qualquer reclamação.

PRÉMIOS
1. Serão atribuídos os seguintes prémios: 
• 1º Prémio - FUJIFILM X-T1 + Lente 18-55mm
• 2º Prémio - FUJIFILM X-T10 + Lente 16-50mm
• 3º Prémio - FUJIFILM X30
Os prémios atribuídos são pessoais e intransmissíveis, não podendo ser reembolsados 
ou trocados pelo valor equivalente em dinheiro.

PREMIADOS 
1. A divulgação pública do resultado será feita no dia 17 de outubro de 2015. No 
mesmo dia serão entregues no Atrium Saldanha, em cerimónia pública, os Prémios, 
e eventuais Menções Honrosas, em hora a anunciar. 
2. Apenas os premiados serão obrigatoriamente informados com a devida antecedência.
3. Os prémios deverão ser levantados pelos premiados, ou por um seu 
representante, devidamente identificado e com autorização para a prática desse ato.
4. Os fotógrafos premiados terão as fotografias expostas, em destaque, no Atrium 
Saldanha e, eventualmente, noutros locais a selecionar.

DIREITO DE AUTORIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS TRABALHOS FOTOGRAFICOS 
1. Com a apresentação a concurso, os participantes autorizarão tacitamente o Atrium 
Saldanha, à exposição dos seus trabalhos, bem como à sua eventual divulgação e 
reprodução, em edições, publicações, catálogos, exposições, cartazes, meios 
gráficos promocionais e outras iniciativas, nomeadamente através da internet, por si 
promovidas ou dadas a promover, desde que devidamente identificado o autor (salvo 
se este indicar por escrito não querer ser identificado).
2. O Atrium Saldanha compromete-se a mencionar sempre o nome do autor da(s) 
fotografia(s) nas utilizações que dela(s) venha a fazer, renunciando este a receber 
qualquer contrapartida financeira ou de outra índole, considerando ambas as partes 
que o objetivo dessas publicações, edições e outras seja de exclusivo interesse 
cultural, promocional e social.
3. Os(As) Vencedores(as) poderão ter que assinar e devolver no prazo de 5 (cinco) 
dias de calendário, após notificação por e-mail, conforme referido anteriormente, o 
seguinte:
(1) Declaração de elegibilidade, 
(2) Isenção de responsabilidade, 
(3) Autorização de publicidade, 
(4) Garantia de propriedade, e 
(5) Licença em que o participante garante ser ele o proprietário da fotografia, que 
possuí todos os direitos de propriedade intelectual apresentados na fotografia, que 
concede ao Atrium Saldanha e seus afiliados, incluindo a IMOSAL S.A. e aos 
Patrocinadores e seus licenciados de forma irrevogável, perpétua e mundial, 
licença não-exclusiva para reproduzir, distribuir, exibir e criar trabalhos derivados da 
fotografia (juntamente com um crédito de nome) sem remuneração.
3.1. A não execução e entrega de todos e quaisquer documentos exigidos pela, e 
para a Entidade Promotora, no prazo determinado pode resultar em desqualificação 
da competição, e a consequente escolha de um potencial vencedor alternativo. 

DISPOSIÇÕES FINAIS
1. A participação dos concorrentes no concurso implica a aceitação sem reservas, 
de todas as disposições deste regulamento.
2. Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pelo Júri.
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