
 

 

 

 

 

“CLICK PELA INCLUSÃO” CONCURSO DE 

FOTOGRAFIA 

 

Normas de Participação 
 

O Concurso “CLICK pela inclusão” é promovido no âmbito do Projeto IPL(+)INCLUSIVO e increve-se 

essencialmente nas ações dinamizadas pela comunidade académica do IPL e parceiros pela inclusão.   

Este concurso visa potenciar o desenvolvimento de trabalhos fotográficos criativos, premiando os que se 

destacam pela sua capacidade de expressão e divulgação no domínio da inclusão. 

 

1. Critérios de elegibilidade 

1.1. Somente serão admitidas obras produzidas por procedimentos essencialmente fotográficos. 

1.2. As fotografias deverão ser apresentadas a concurso no âmbito de duas categorias: 

 MOMENTO: Imagens que captem ações e/ou manifestações de inclusão (centrado na ação). 

 EXPRESSÃO: Imagens que captem o rosto ou movimento humano (centrado na pessoa). 

1.3. Os participantes devem ser maiores de 18 anos e ter um vínculo ao Instituto Politécnico de Leiria ou 

a um dos Parceiros pela Inclusão da iniciativa IPL(+)INCLUSIVO. 

 

2. Prémios 

2.1. O prémio a atribuir às obras audiovisuais vencedoras de cada uma das categorias será de 250 

(duzentos e cinquenta) euros. 

2.2. Poderá ser atribuída uma menção honrosa a trabalhos de destaque nas diferentes categorias – 

MOMENTO e EXPRESSÃO. 

 

3. Candidaturas 

3.1. As fotos concorrentes devem ser enviadas em formato digital (JPG), sem qualquer montagem, em 

tamanhos compreendidos entre 800 e 1000 pixels no lado maior. 



3.2. O arquivo  deve ser  nomeado  no seguinte formato: CATEGORIA-

Título_da_foto_Nome_do_autor.JPG. 

3.3. As candidaturas deverão ser apresentadas através do e-mail maisinclusivo@ipleiria.pt, com o 

assunto “CLICK pela inclusão” com 2 anexos: a fotografia concorrente e o formulário de participação 

devidamente preenchido. 

3.4. A data limite de candidatura e envio de trabalhos será dia 15 de junho de 2013. 

 

4. Avaliação e divulgação de resultados 

4.1. O júri será formado por elementos coordenadores do Projeto IPL(+)INCLUSIVO e profissionais 

convidados. Serão avaliadas como critério para escolha da foto vencedora, a qualidade técnica, 

criatividade e pertinência em relação tema. 

4.2. Os resultados serão conhecido no dia 6 de julho, durante a Conferência INCLUDiT, e divulgado no 

site http://maisinclusivo.ipleiria.pt do Instituto Politécnico de Leiria. 

 

Importante 

As candidaturas recebidas após 15 de junho de 2013 serão desclassificadas. 

Ao  inscrever  sua  obra, o participante, assume, particular, pessoal  e exclusivamente, toda  e qualquer 

responsabilidade, civil e/ou criminal, relacionada com pessoas, animais e/ou objetos retratados nessa 

obra decorrentes da conceção, criação ou divulgação da imagem inscrita, excluindo de tais 

responsabilidades o Instituto Politécnico de Leiria, seus colaboradores, parceiros  e patrocinadores. 

Todo o participante, ao inscrever a sua obra, autoriza as publicações da mesma, a título gratuito, em todo 

e qualquer procedimento relacionado com a promoção de atitudes de inclusão, seja  através da imprensa 

escrita, meios audiovisuais, ou por qualquer outro meio de divulgação existente. 

As decisões tomadas pelo júri não têm recurso. 

 

Contactos 

Para mais informações contactar maisinclusivo@ipleiria.pt com o assunto “CLICK pela inclusão“ 

 

http://maisinclusivo.ipleiria.pt/
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