
 

 

II Concurso de Fotografia 

 “Momentos de Família no Aleitamento Materno” 

Comissão Interinstitucional Amadora e Sintra Juntos no 

Aleitamento Materno 

  

Regulamento 

Objecto   

No âmbito do Dia Internacional da Família, a Comissão Interinstitucional Amadora e 

Sintra Juntos no Aleitamento Materno (CIASJAM) promove um Concurso de 

Fotografia, para todos os interessados. O concurso pretende:    

1. Sensibilizar as mulheres/famílias para a importância do Aleitamento Materno  

2. Estimular as boas práticas de saúde relacionadas com o Aleitamento Materno   

3. Dar a conhecer às famílias e comunidade, a Comissão Interinstitucional 

Amadora e Sintra Juntos no Aleitamento Materno.  

 Participantes   

O concurso é dirigido a todos os interessados, com excepção dos elementos da 

CIASJAM.  

 Participação  

Para participar no concurso deverá enviar as fotografias para o e-mail 

am.amadoraesintra@gmail.com  

No e-mail deverá constar o nome do participante e o contacto telefónico.  

No assunto do e-mail deverá constar: II Concurso de Fotografia “Momentos de Família 

no Aleitamento Materno”.   

Prazos   

1. O período de envio das fotografias decorre de 1 de Abril a 10 de Maio de 2019   

2. O período de avaliação das fotografias pelo júri decorre de 10 a 18 de Maio de 

2019 



 

3. O período de exposição das fotografias decorrerá a 18 de Maio, no dia do 

evento “Dia Internacional da Família – Momentos de Família no Aleitamento 

Materno”, na Escola Secundária Miguel Torga, situada na Rua da Cidade 

Desportiva, Massamá, Queluz. 

Critérios de seleção  

 Originalidade 

 Adequado ao tema do Aleitamento Materno e Família 

 Expressão artística  

Condições Técnicas das Fotografias   

1. As fotografias devem ter sido tiradas pelos fotógrafos concorrentes, garantindo 

assim que têm todos os direitos de propriedade e utilização da imagem 

integralmente e em exclusivo 

2. Não existem restrições à edição de imagem 

3. Cada concorrente pode enviar no máximo 3 fotografias, a cores ou a preto e 

branco 

4. As fotografias deverão ser enviadas para o e-mail: 

am.amadoraesintra@gmail.com, em formato JPG. 

5.  O limite do tamanho das fotografias é de 25Mb, podendo as 3 fotografias de 

cada participante ser enviadas em 3 envios distintos.  

 Direito de Autorização da Utilização por Terceiros   

Com a participação no concurso, os concorrentes autorizarão tacitamente o arquivo e 

a utilização futura das fotografias pela Comissão Interinstitucional Amadora e Sintra 

Juntos no Aleitamento Materno.  

Por utilização futura entenda-se a sua exposição, divulgação e reprodução em 

edições, exposições permanentes, cartazes, internet e outros, ao abrigo deste 

concurso, e sempre com a referência ao autor da fotografia.  

A Comissão Interinstitucional Amadora e Sintra Juntos no Aleitamento Materno não se 

responsabiliza por quaisquer extravios ou danos dos ficheiros.   

Organização   

Comissão Interinstitucional Amadora e Sintra Juntos no Aleitamento Materno.  

 



 

Júri   

O júri será constituído pelos seguintes elementos da CIASJAM: 

 Carla Teixeira  

 Débora Almeida 

 Helena Osório   

 Margarida Telhado   

Classificação das Fotografias Vencedoras e Selecionadas e Prémios   

1. Dos trabalhos recebidos, o júri do concurso procederá à selecção das melhores 

fotografias, que serão expostas 18 de Maio no evento “Dia Internacional da 

Família – Momentos de Família no Aleitamento Materno”, na Escola 

Secundária Miguel Torga, e poderão ainda integrar o material didático que será 

produzido neste âmbito e/ou reproduzidas em painel para eventos/atividades 

2. Cada elemento do júri atribuirá 3 pontos à sua fotografia favorita, 2 pontos à 

segunda favorita e 1 ponto à terceira favorita, sendo a vencedora a fotografia 

que obtiver mais pontuação 

3. Prémios:  

a. 1º Lugar – Sessão fotográfica  

b. 2º Lugar - Cabaz de produtos de higiene  

c. 3º Lugar – Livro  

Aceitação   

A participação no concurso pressupõe a plena aceitação de todas as regras do 

presente regulamento.  

Casos omissos   

Os casos omissos neste regulamento são da competência da Comissão Organizadora.   

Contactos   

Quaisquer esclarecimentos deverão ser endereçados para a organização através do 

email am.amadoraesintra@gmail.com. 


