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1º - Organização 

O presente concurso de fotografia é uma iniciativa organizada pelo Projecto “Banco de Tempo de 

Algés” e promovida pela Associação Fábrica de Alternativas em parceria com a Associação GRAAL, a 

União de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo e o Movimento de Cidadãos 

Desafiar Algés, no âmbito do lançamento da Agência Banco de Tempo de Algés. 

O Banco de Tempo (BdT) é um sistema de organização de trocas solidárias a nível local que promove 

o encontro entre a oferta e a procura de serviços disponibilizados pelos seus membros, tais como 

pequenas reparações domésticas, aulas de inglês, de informática, companhia para ir ao médico, ajuda 

em assuntos burocráticos, entre muitos outros. Funciona como um banco, mas tem o tempo – e não 

o euro – como moeda de troca. 

Os objectivos do Banco de Tempo são: 

Objectivo 1: Apoiar a família e a conciliação entre vida profissional e familiar, através da oferta de 

soluções práticas de organização da vida quotidiana; 

Objectivo 2: Reforçar as redes sociais de apoio, diminuir a solidão e promover o sentido de 

comunidade e vizinhança; 

Objectivo 3: Promover a colaboração entre pessoas de diferentes gerações e origens; 

Objectivo 4: Contribuir para a construção de uma cultura de solidariedade e de relações sociais mais 

humanas e igualitárias; 

Objectivo 5: Valorizar o tempo e o cuidado dos outros; 

Objectivo 6: Estimular os talentos e promover o reconhecimento das capacidades de cada um/a. 

2º - Objectivos do concurso 

O concurso tem por objectivos divulgar o lançamento e a abertura da Agência de Banco de Tempo em 

Algés e os valores inerentes ao mesmo, através da fotografia enquanto forma de expressão artística 

dinâmica e multifacetada, bem como para a criação de um acervo de imagens para serem incluídas 

em brochuras, imagens de capa e noutros meios de divulgação. 

3º - Temas do concurso  

Enquadrados nos objectivos do BdT, os temas do concurso são:  

Tema 1: Espaços de comunidade e vizinhança; 

Tema 2: Solidariedade e relações sociais; 

Tema 3: Talentos e capacidades; 

4º - Condições de participação  

1. Podem participar no concurso todos os interessados pessoas singulares com idade superior a 18 

anos, sejam amadores ou profissionais da fotografia, residentes em Portugal. 

2. Estão impedidos de participar os representantes para este efeito da entidade promotora, dos seus 

parceiros e das empresas e instituições associadas ao evento bem como dos elementos do júri. 
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3. O número de participantes será no máximo 60 e no mínimo de 20, sendo que, no caso de serem 

recebidos menos candidatos com trabalhos qualificáveis (ver artigo 11º), o concurso será 

automaticamente cancelado. 

4. Os participantes assumem toda a responsabilidade decorrente de reclamações de terceiros no que 

diz respeito a direitos de autor e direitos conexos, bem como do direito de imagem, incluindo as 

necessárias autorizações quando os registos fotográficos incluírem pessoas identificáveis. 

5. Os autores das fotografias premiadas autorizam a entidade promotora a utilizar as fotografias no 

âmbito dos objectivos do concurso, devendo a entidade promotora referenciar o autor da fotografia. 

6. Este concurso não tem custos de participação. 

5º - Requisitos dos trabalhos  

1. Todas as fotografias submetidas a este concurso devem ser originais, inéditas, nunca antes exibidas 

ou submetidas a outros concursos, sendo os participantes responsáveis pela originalidade dos 

trabalhos apresentados, garantindo a sua autoria. 

2. As fotografias submetidas devem ser atuais (registadas durante o prazo de concurso). 

3. Os trabalhos poderão ser a cores e/ou a preto e branco.  

4. São aceites a concurso as imagens registadas em suporte digital, com uma resolução superior a 

2000x1500 pixels, em formato JPEG, com pelo menos 300 pontos por polegada (DPI). Posteriormente, 

a organização do concurso poderá pedir aos fotógrafos premiados que enviem os seus trabalhos com 

resoluções superiores para permitir a impressão em grande formato com boa qualidade. 

5. Não devem conter molduras, assinaturas, datas ou outros efeitos inseridos sobre a imagem; 

6. Não devem ser compostas ou manipuladas digitalmente, sendo, contudo, admissível a realização 

de pequenos ajustamentos, nomeadamente, em termos de brilho, saturação, contraste ou nitidez, 

remoção de pequenos “spots” ou reenquadramento. 

Nota: dado o objectivo da iniciativa, a organização prefere que os trabalhos sejam registados em Algés 

devido à eventual interacção com a população, não sendo esse, contudo, um requisito ou um critério 

a ser valorizado. 

6º - Envio dos trabalhos  

1. Cada interessado deverá apresentar a concurso um trabalho (fotografia) por cada tema.  

2. O nome de cada trabalho (ficheiro/imagem) deverá ser constituído pelo tema a que diz respeito, 

título do trabalho e nome do registo fotográfico, devendo cada um destes elementos estarem 

separados por um traço, acrescidos da respectiva extensão do ficheiro (.JPG). 

Exemplo: Tema1-Felicidade-DSC0025.JPG 

3. Os trabalhos deverão ser enviados por WeTransfer (www.wetransfer.com) para o endereço 

bdtalges@gmail.com. 

4. Juntamente com os trabalhos deverá constar no corpo da mensagem do WeTransfer, o nome 

completo, pseudónimo, número do cartão de cidadão, morada e número de telefone do concorrente.  

http://www.wetransfer.com/
mailto:bdtalges@gmail.com
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7º - Datas do concurso  

As datas do concurso serão os seguintes: 

1. Data de início: 15 de Junho de 2021.  

2. Data limite de envio dos trabalhos: 31 de Julho de 2021 até às 23h59, ou, logo que se atinja o 

número máximo de candidaturas com trabalhos qualificáveis, sendo, neste caso, publicada 

informação na página Internet e no Facebook da entidade promotora de que não serão aceites mais 

trabalhos. 

3. Data-limite da avaliação do júri: 31 de Agosto de 2021. 

8º - Júri do concurso 

1. O júri será constituído por 6 elementos:  

• Representante da Associação Fábrica de Alternativas;  

• Representante da Associação GRAAL;  

• Representante da União de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo;  

• Representante do Movimento de Cidadãos Desafiar Algés;  

• Fotógrafo profissional;  

• Artista visual; 

2. A decisão do júri é final e irrevogável não cabendo recurso.  

9º - Critérios de avaliação  

1. Para a avaliação o Júri terá em consideração, o definido no presente regulamento, a estética, a 

originalidade, a criatividade, a qualidade técnica e a narrativa da fotografia apresentada para cada um 

dos temas em específico, bem como a consistência do conjunto de cada participante. 

2. Todas as fotografias serão apreciadas na base do anonimato do seu autor. 

10º - Distinções e Prémios  

1. Os trabalhos a serem distinguidos serão: 

1º Lugar: O autor com o melhor conjunto (os 3 trabalhos); 

2º Lugar: O autor com o segundo melhor conjunto (os 3 trabalhos); 

Menções honrosas: distinção de fotografias de autores que não tenham sido distinguidos no primeiro 

ou no segundo lugares. 

2. Os autores dos trabalhos distinguidos receberão os seguintes prémios: 

1º Lugar: Possibilidade de fazer 2 exposições, em 2 anos, de trabalhos seus no espaço de exposição 

da Fábrica de Alternativas, de acordo com a disponibilidade do espaço. 

2º Lugar: Possibilidade de fazer 1 exposição, em 2 anos, de trabalhos seus no espaço de exposição da 

Fábrica de Alternativas, de acordo com a disponibilidade do espaço. 



Regulamento do Concurso de Fotografia Banco de Tempo Algés (versão de 09JUN2021)   5 | 6 

 

Menções honrosas: Possibilidade de fazer uma exposição colectiva com os demais participantes, em 

2 anos, no espaço da Fábrica de Alternativas. 

3. Os prémios serão entregues na sessão inaugural da exposição aos autores premiados ou a 

representantes devidamente credenciados para tal.  

4. O júri poderá deliberar pela não atribuição de prémios em caso de falta de qualidade dos trabalhos. 

11º - Exclusão dos trabalhos 

A participação no concurso implica a aceitação sem reservas do presente regulamento. A violação de 

qualquer disposição do presente regulamento implica a exclusão do participante e dos seus trabalhos. 

12º - Divulgação  

1. Os autores dos trabalhos premiados e das menções honrosas serão notificados da deliberação do 

júri por correio eletrónico até ao dia 5 de Setembro de 2021. 

2. Os resultados do concurso, bem como os trabalhos premiados e as menções honrosas serão 

publicitados no website do Banco de Tempo de Algés, bem como nas respetivas páginas do Facebook 

da entidade promotora e dos parceiros. 

3. Haverá uma sessão inaugural a realizar em data oportuna onde serão apresentados os autores com 

trabalhos distinguidos e ao que se seguirá uma caminhada pelo percurso que unirá os locais com 

trabalhos expostos. 

4. Os trabalhos premiados serão expostos em espaço público em Algés e as menções honrosas serão 

expostas em montras do comércio local de Algés que queiram aderir à iniciativa. 

5. Posteriormente, os trabalhos premiados e as menções honrosas serão expostos em conjunto no 

espaço de exposição da Fábrica de Alternativas em Algés. 

6. Todos os trabalhos expostos serão acompanhados de uma etiqueta com a distinção obtida, o seu 

título, o tema a que se referem e com o pseudónimo do autor (ou com o primeiro e último nome na 

ausência de pseudónimo). 

13º - Dados pessoais 

1. Os dados pessoais dos participantes recolhidos não serão usados para qualquer outro fim para além 

dos referidos neste regulamento, incluindo a organização do concurso, a identificação dos autores de 

trabalhos distinguidos, bem como nas acções de divulgação da mesma, incluindo as futuras 

exposições. 

2. Especificamente, serão divulgados os pseudónimos (ou o primeiro e último nome, na ausência de 

pseudónimo); 

3. Todos os restantes dados pessoais recolhidos serão mantidos em sigilo, sendo utilizados na 

comunicação com os concorrentes e na identificação dos autores com trabalhos distinguidos; 

4. Os dados pessoais recolhidos serão conservados após recepção dos trabalhos até 2 anos a contar 

desde a data limite de recepção dos trabalhos. 

5. Os concorrentes são responsáveis por manterem os seus dados de contacto devidamente 

actualizados, nomeadamente, morada, endereço de e-mail e contacto telefónico. 
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6. Para os devidos efeitos poderão entrar em contacto com a organização através do e-mail 

bdtalges@gmail.com  

14º - Disposições finais  

Os casos omissos do presente regulamento serão resolvidos pela entidade promotora e pelo júri. 

mailto:bdtalges@gmail.com

