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UM OLHAR SOBRE OS DIREITOS HUMANOS 
 

INTRODUÇÃO 

As turmas A, B e C do 7.º ano da EPD decidiram organizar um 
concurso de fotografia sob o tema dos Direitos Humanos, por-
que são nossos, porque são deles, porque são teus e têm de 
ser olhados e cuidados todos os dias.  

TEMA 

Os Direitos Humanos. 

DESTINATÁRIOS 

Podem concorrer os alunos dos 2.º e 3.º ciclos e secundário. 
Os participantes concorrerão em diferentes escalões de acordo 
com os três níveis de ensino. 
 
FORMA DE SUBMISSÃO 

As fotografias devem ser submetidas através 
de formulário Google cujo acesso é feito 
através de QR Code ou link: (https://forms.-
gle/zMx5brBCTPGdhNjN8).  
  

Será necessário iniciar a sessão com o e-mail institucional 
(……………..@eprc-celp.org) 
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CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

R  E  G  U  L  A  M  E  N  T  O

https://forms.gle/zMx5brBCTPGdhNjN8
https://forms.gle/zMx5brBCTPGdhNjN8
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PRAZO 

O concurso tem início no dia 2 de fevereiro de 2022 e decorre 
até às 24 horas do dia 4 de março de 2022. 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Cada concorrente pode participar com uma fotografia.  

Os participantes têm de ser os autores da fotografia e devem 
ter os direitos sobre a mesma. 

Ao enviar a fotografia, os participantes confirmam que esta não 
contém: 
• Algo que possa 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. 

• Pessoas reconhecíveis a menos que seja possível garantir 
que essas pessoas concederam ou tenham todas as auto-
rizações necessárias para a utilização e publicação da fo-
tografia neste concurso. 

• A organização reserva-se o direito de desqualificar partici-
pações incompletas ou que não cumpram qualquer parte 
ou o todo deste regulamento. 

A participação no concurso implica a aceitação da cedência 
dos direitos das fotografias à organização, que as poderá utili-
zar em publicações e meios de divulgação da EPD, renuncian-
do o/a autor/a a qualquer contrapartida financeira, ou de outra 
índole. A organização compromete-se a mencionar o nome  
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do/a autor/a da fotografia nas utilizações que dela venha a fa-
zer. 

ESCOLHA DOS PREMIADOS 

Serão atribuídos prémios aos alunos vencedores de cada esca-
lão. Todos os participantes receberão um diploma de participa-
ção no concurso. 

As classificações serão determinadas através de um júri consti-
tuído por um membro do CAP, um professor do Departamento 
das Expressões, um funcionário, um aluno e um Representante 
dos Pais/Encarregados de Educação. 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS / PRÉMIOS 

A forma e a data da divulgação dos resultados, bem como a  
data de entrega dos prémios serão oportunamente divulgadas. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

A participação neste concurso é gratuita e implica a aceitação 
integral do presente regulamento. 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela or-
ganização. 

F  I  M


