Concurso de Fotografia “Revela o teu .PT”
Desafio
O DNS.pt, entidade responsável pelo domínio de topo de Portugal, o .PT, realiza um concurso
de fotografia subordinado ao tema “Revela o teu .PT”.
O objetivo é retratar Portugal e os seus valores de identidade. Os trabalhos selecionados serão
utilizados para o desenvolvimento de uma campanha institucional que apele à portugalidade e
que posicione o .PT como a “bandeira nacional” do país na internet.

Cada foto submetida a concurso deverá retratar um dos seguintes valores que, para
o propósito, são identificados como CATEGORIAS:
1. Paixão (paixão por aquilo que fazemos, por tudo o que somos) e/ou Orgulho (orgulho
em ser quem somos e de onde vimos)
2. Hospitalidade (o que melhor nos caracteriza, é saber receber e oferecer o que mais
ninguém tem, paisagem, turismo)
3. Empreendedorismo (mostrar o que nos torna únicos, a nossa força de vontade e o
valor das nossas ideias) e/ou Inovação (inovação e tecnologia das nossas empresas)
e/ou Qualidade (qualidade dos bens que produzimos)

Elegibilidade
O concurso é aberto a fotógrafos profissionais e amadores residentes em Portugal,
independentemente da idade, género ou nacionalidade.
Nota:
Para os candidatos com menos de 18 anos de idade é requerida autorização válida dos pais ou
do respetivo representante legal. Os candidatos de outras nacionalidades que não a
portuguesa, mas que sejam residentes em Portugal deverão apresentar o seu atestado de
residência.

Como participar
Cada participante tem até ao dia 3 de julho de 2015 para participar.
Para participar, deverão enviar para o email rp@dns.pt o seguinte:
• Nome; morada; telefone; endereço de email e número do Bilhete de Identidade ou do
Cartão de Cidadão;
• Uma foto por cada uma das categorias acima identificadas;

•

Memória descritiva onde conste, para cada foto submetida, identificação da categoria
que retrata e respetiva justificação, título, legenda e tema da fotografia, localização do
motivo fotografado, data ou outra informação que considere relevante;

•

Declaração com a sua identificação completa declarando compreender e concordar
integralmente com os termos e condições previstas no presente regulamento. Esta
declaração deve ser datada e assinada.

Paralelamente, os participantes deverão enviar as fotos impressas em formato A5 e
identificadas com o nome do autor e categoria para a seguinte morada:
A/C Departamento de Assessoria, Comunicação e Relações Internacionais
Associação DNS.PT
Rua Latino Coelho, n.º 13, 5.º piso
1050-132 Lisboa

Regras de participação
•
•
•
•

•
•
•

Deve ser apresentada uma foto por cada uma das categorias acima identificadas;
As candidaturas estão limitadas a trabalhos originais, nunca antes exibidos ou
expostos e sobre os quais o participante detenha os respetivos direitos de autor;
Trabalhos premiados noutros concursos ou submetidos a outros concursos não são
elegíveis;
Não serão aceites fotografias manipuladas digitalmente, ou que incluam molduras,
assinaturas, datas ou outros dados, ou efeitos inseridos sobre a imagem. No entanto, é
possível fazer ajustes, como por exemplo brilho, saturação, contraste ou nitidez,
remoção de pequenos spots ou reenquadramentos com o máximo de 30% de crop;
As fotografias deverão ser produzidas em território nacional;
Não poderão concorrer a este concurso os membros do júri bem como os seus
familiares em 1º grau;
As fotografias que retratem pessoas devem ser acompanhadas de documento válido,
nos termos da lei aplicável, que comprove a cedência de direitos de imagem para
todos os efeitos previstos no presente regulamento.

Requisitos Técnicos
•
•
•

As fotograﬁas terão de apresentar as seguintes características: formato Tiff ou JPEG
com 5,760 x 3,840 pixels e 300 DPI’s;
Deverá constar nas propriedades do ficheiro o nome do concorrente e o título da
fotografia;
Só serão admitidas fotografias a cores.

Nota:
Aos vencedores poderá ser solicitado que disponibilizem imagens com maior resolução para
utilização posterior.

Critérios de avaliação
Os vencedores serão escolhidos segundo três critérios: originalidade, qualidade das fotografias
e enquadramento com as categorias que se propõem retratar. Cada um destes três itens será
pontuado de 1 a 5.
O 1.º, 2.º e 3.º lugar de cada categoria serão premiados e resultam, respetivamente, das três
pontuações mais altas a atribuir na sequência da soma dos pontos obtidos em resultado da
aplicação dos critérios de avaliação referidos no ponto anterior.
Todas as fotografias submetidas a concurso, e desde que preencham os requisitos previstos no
presente regulamento, serão divulgadas em plataforma web gerida pelo DNS.PT com a
descrição sugerida pelo seu autor e identificação do mesmo.
As fotografias premiadas serão utilizadas em campanha de divulgação e promoção do DNS.PT,
a correr nomeadamente nos meios online, impressos, mupis e outdoors.

Júri
O júri é composto por elementos da equipa do DNS.pt, da revista “O Mundo da Fotografia” e
do Instituto Português de Fotografia.
Os elementos do júri serão divulgados no momento do anúncio dos premiados.
As decisões do júri são definitivas e não sujeitas a recurso.
O júri reserva-se o direito de não escolher nenhuma das propostas apresentadas, se entender
que as mesmas não são adequadas ou não servem o objetivo referido.

Calendarização
Lançamento do concurso: 1 de junho de 2015
Período de esclarecimento de dúvidas: de 1 a 5 de junho de 2015
Data limite de participação: 3 de julho de 2015
Data de anúncio dos resultados: 31 de julho de 2015
A data da cerimónia de entrega de prémios será anunciada após a divulgação dos resultados.

Prémios
1º classificado por categoria (três categorias):

•
•
•

Voucher de 500€ da loja Colorfoto, em Lisboa e no Porto
Voucher 3em1 que inclui oferta por um ano de um domínio .PT, de uma ferramenta de
criação de site e respetivo alojamento, e de caixas de correio eletrónico
Assinatura da revista O Mundo da Fotografia durante doze meses

2º classificado por categoria(três categorias):
• Voucher para Workshop de Técnica Fotográfica de 27 horas do Instituto Português de
Fotografia
• Voucher 3em1 que inclui oferta por um ano de um domínio .PT, de uma ferramenta de
criação de site e respetivo alojamento, e de caixas de correio eletrónico
• Assinatura da revista O Mundo da Fotografia durante seis meses
3º classificado por categoria (três categorias):
• Voucher para Workshop de Fotografia Nocturna de 12 horas do Instituto Português de
Fotografia
• Voucher 3em1 que inclui oferta por um ano de um domínio .PT, de uma ferramenta de
criação de site e respetivo alojamento, e de caixas de correio eletrónico
• Assinatura da revista O Mundo da Fotografia durante três meses

Direitos
•
•
•
•
•
•

O participante garante que as fotograﬁas a concurso são da sua autoria, e não violam
direitos de terceiros legalmente protegidos;
O participante é integralmente responsável pelo conteúdo retratado;
Nos casos de apresentação a concurso de fotograﬁas com pessoas, o participante
garante ter autorização das mesmas para a sua publicação e exposição;
O DNS.pt poderá usar as fotos pelo período de dez anos;
Serão sempre preservados os direitos do autor sobre a sua obra, nos termos do
Código do Direito de Autor e Direitos Conexos;
As fotografias podem ser utilizadas na sua versão original ou com as alterações que se
entendam adequadas face à campanha a desenvolver, sendo neste último caso feita
menção ao trabalho posterior de edição. Algumas alterações possíveis serão: corte de
imagem, alteração de cores, introdução de elementos gráficos, entre outros.

Notas adicionais
•
•
•
•

Qualquer situação não prevista neste regulamento será resolvida de acordo com a
legislação em vigor;
Os organizadores podem suspender ou anular este concurso, qualquer que seja a
causa;
Todas as pessoas que participam no concurso aderem automaticamente a todas as
cláusulas do seu regulamento e condições de participação;
Este regulamento pode ser revisto pela entidade organizadora do concurso em
conjunto com o júri.

Resultados
Os resultados serão divulgados no dia 31 de julho de 2015, nas plataformas digitais do DNS.pt,
da revista O Mundo da Fotografia e do Instituto Português de Fotografia.

Contactos
Todos os contactos a realizar neste âmbito devem ser direcionados para rp@dns.pt.

