
A ANACOM, em parceria com a revista VISÃO, 
é a organizadora deste concurso com o tema 
“Comunicar, Ligar, Unir” que visa sublinhar o 
papel das comunicações (eletrónicas ou postais) 
no estreitamento das relações interpessoais 
e/ou com a natureza e o meio ambiente.

CONCURSO NACIONAL  
DE FOTOGRAFIA  
ANACOM  2019

COMUNICAR, LIGAR, UNIR

REGULAMENTO



PARTICIPANTES

1.1.  O concurso geral é de participação livre e aberta a maiores de 18 
anos. A participação implica a aceitação do presente regulamento.

1.2. O Prémio Especial Pro está reservado à participação de 
fotojornalistas portugueses, com carteira profissional. Os 
fotojornalistas não podem concorrer nas restantes categorias 
Geral, Mobile e Jovem, estando excluídos do Grande Prémio.

1.3. Ao formalizar a inscrição, o concorrente assume:

a) ser o único detentor dos direitos de autor das fotografias 
submetidas a concurso ou ter obtido autorização do legítimo 
detentor dos referidos direitos autorais.

b) responsabilizar-se por quaisquer consequências, designadamente 
em relação às pessoas fotografadas, decorrentes da publicação e 
exibição das fotografias.

c) garantir que as imagens presentes a concurso são originais/
inéditas e foram obtidas pelo próprio através de meios fotográficos 
sem recurso a manipulação, adição ou subtração de elementos 
nas imagens, para além do normal tratamento, enquadramento, 
reequilíbrio de cor, densidade e contraste. O autor tem de 
disponibilizar os originais se assim lhe for solicitado pelo júri. A 
verificação posterior à entrada em concurso do não cumprimento 
do atrás exposto, será objeto de desclassificação e divulgação 
pública.

d) os premiados autorizam a publicação, parcial ou integral, não 
recebendo por isso qualquer remuneração, de quaisquer imagens 
no contexto da realização, divulgação, exposição e promoção dos 
prémios ANACOM, incluindo a sua publicação na revista VISÃO, 
bem como em publicações institucionais, comunicações ou 
suportes diversos da ANACOM, em papel ou digital. As fotografias 
serão utilizadas sempre com menção da autoria e prémio respetivo.
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INSCRIÇÃO

2.1.  A inscrição é gratuita e só pode ser feita pelo próprio, através  
do preenchimento de um formulário que poderá ser encontrado  
no site da VISÃO, bem como a indicação dos passos a seguir.  
Este formulário deverá ser enviado por email para o endereço 
“concursoanacomvisao@visao.pt”. As candidaturas serão 
anónimas, à exceção da categoria Mobile.

2.2. O prazo limite de candidatura é até às 23:59 do dia 31 de maio  
de 2019.

2.3. Os participantes podem concorrer com fotografias individuais  
ou histórias, identificando a categoria a que concorrem.  
São consideradas histórias um trabalho de mínimo de 5 fotografias 
e máximo de 8 que, em conjunto, contam uma história ou tratam 
um assunto fotograficamente.

2.4. Todas as fotografias a concurso devem ser legendadas.  
As histórias devem ser acompanhadas por um título e uma legenda 
alargada, que será publicada e divulgada na exposição no caso de 
ser premiada.

2.5. As legendas devem ser breves (máximo 400 caracteres para 
as fotografias individuais e de 1000 caracteres para as legendas 
alargadas das histórias), em português, indicando as circunstâncias 
de tempo, lugar e contexto em que a imagem foi obtida.

2.6. A organização reserva-se o direito de cortar ou editar  
as legendas, as legendas alargadas e os títulos.

2.7. A organização reserva-se o direito de não aceitar a concurso 
inscrições que não sejam conformes ao regulamento.

2.8. Está a vedada a participação aos fotógrafos constantes das fichas 
técnicas da VISÃO e das outras revistas da Trust in News  
(Caras, Caras Decoração, Activa, Exame, Exame Informática, TV 
Mais, Telenovelas, Jornal de Letras, PRIMA), bem como  
aos membros do júri.
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CATEGORIAS  
 A CONCURSO E PRÉMIOS

3.1. Todas as fotografias apresentadas a concurso devem estar subordinadas 
ou inspiradas no tema “Comunicar, Ligar, Unir”.

3.2. Categorias do concurso:

• Categoria Geral: Fotografias individuais ou histórias.

• Categoria Mobile: Fotografias individuais ou histórias, partilhadas 
em contas públicas de redes sociais públicas, com a hashtag 
#concursoANACOMvisao. As histórias devem ser partilhadas num  
só álbum.

• Categoria Jovem: Fotografias individuais ou histórias, para participantes 
entre 18 e 25 anos, à data da entrega da candidatura.

• Categoria Pro: Histórias de fotojornalistas com carteira profissional.

3.3. Prémios:

1. Prémios por categoria: Geral, Mobile e Jovem.

2. Grande Prémio: Melhor fotografia ou história apresentada a concurso  
nas categorias Geral e Jovem.

3. Prémio Especial Pro: Prémio reservado às histórias de fotojornalistas  
com carteira profissional.

3.4. Valores pecuniários dos prémios:

• Categoria Geral: € 1000

• Categoria Mobile: € 2000

• Categoria Jovem: € 1000

• Grande Prémio: € 2500

• Prémio Especial Pro: € 2500

3.5. Cada pessoa apenas pode candidatar uma fotografia ou história por 
categoria, em candidaturas distintas que devem mencionar em qual das 
categorias se enquadra a foto.

3.6. Não é possível candidatar a mesma fotografia ou história em várias 
categorias.

3.7. O Grande Prémio não acumula com o prémio das categorias geral e jovem.
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MATERIAL  
PARA CONCURSO

JÚRI

4.1. Só são aceites trabalhos em suporte digital, a cor ou p/b. Não são 
aceites diapositivos ou fotos em papel.

4.2. Os ficheiros têm que ser enviados em RGB, com 3500 pixels no lado 
maior, resolução de 300 dpi, em formato JPG, exceto na categoria 
mobile, em que os ficheiros devem ter tamanho suficiente para serem 
impressos com qualidade no mínimo em formato A4.

4.3. As imagens e formulário devem ser enviadas num só email, ou no 
caso das histórias, no mínimo de mails diferentes, e sempre com o 
mesmo texto no campo “assunto”.

5.1. O júri será constituído por individualidades de reconhecido mérito e 
por representantes das entidades promotoras (ANACOM e VISÃO).

5.2. Fases da votação:

• São visionados todos os trabalhos, e é necessário 1 voto para que a  
foto/história passe à fase seguinte.

• Categoria a categoria – é necessária maioria de votos para que a 
foto/história passe à fase seguinte.

• Atribuição dos prémios nas diferentes categorias. Além dos primeiros 
prémios, o júri pode ainda atribuir um total de 3 menções honrosas, 
que consistirão apenas na entrega de um troféu.

5.3. Não há apelo das decisões do júri.
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CALENDÁRIO

6.1. O concurso decorre de 1 de abril a 31 de maio de 2019.

6.2. Até dia 20 de junho de 2019 será apresentada a shortlist de 
fotografias para cada categoria.

6.3. Os resultados do concurso com as fotografias vencedoras serão 
divulgados até 30 de junho de 2019.

6.4. Os vencedores do concurso serão contactados antes da 
divulgação oficial dos resultados.

6.5. As fotografias serão expostas em eventos a organizar pela 
ANACOM.  A organização reserva-se o direito de não expor todas 
as fotografias vencedoras
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