
 

      

 

Concurso de fotografia 
 

Regulamento 

 

1. Enquadramento 
1.1. O concurso de fotografia é um concurso dinamizado para todos os inscritos no 

12.º Congresso Nacional de Educação Física (12CNEF). O Júri será composto 

por elementos do Conselho Nacional de Associações de Profissionais de 

Educação Física e Desporto (CNAPEF) e da Sociedade Portuguesa de 

Educação Física (SPEF).  

2. Objetivos 
2.1. O concurso está aberto aos temas do 12CNEF e tem como objetivo divulgar as 

principais áreas do congresso. 

2.2. O concurso tem três temas. 

Educação Física 
Treino 
Atividade Física em Jovens 

3. Concorrentes 
3.1. Só os inscritos no 12CNEF podem participar no concurso. 

3.2. Não podem participar elementos dos órgãos sociais do CNAPEF / SPEF. 



 

      

4. Características e direitos sobre os trabalhos 
em concurso 
4.1. Todas os trabalhos apresentados devem ser originais, não podem ter sido 

publicadas previamente e devem ser criação e propriedade exclusiva do(s) 

autor(es). 

4.2. O CNAPEF e a SPEF, declinam toda e qualquer responsabilidade causada pelo 

não cumprimento do ponto 4.1. do regulamento. 

4.3. Os trabalhos devem estar isentos de direitos de terceiros e o(s) autor(es) deve 

autorizar o CNAPEF e a SPEF a utilizar livremente, na Internet ou em forma 

impressa, os trabalhos para os fins que julgar mais convenientes. 

4.4. Ao CNAPEF e a SPEF é reservado o direito de alterar os trabalhos enviados ao 

nível da sua dimensão física e/ou nível de compressão, de forma a poderem ser 

mais facilmente publicadas no sítio do concurso e/ou de qualquer outra forma 

de divulgação. 

4.5. Sem prejuízo do disposto no número anterior, ao júri serão sempre 

apresentados os trabalhos tal como originalmente foram submetidos a 

concurso. 

5. Envio dos trabalhos 
5.1. Todos os trabalhos devem ser submetidos a concurso através do envio das 

fotografias do formulário disponível no site do 12CNEF. 

5.2. Cada concorrente pode submeter um número ilimitado de imagens. Cada uma 

das submissões implica o preenchimento do formulário de submissão. 

5.3. Os ficheiros devem incluir no nome a categoria (EF para Educação Física, TR 

para Treino e AF para Atividade Física em Jovens) a que se candidata, seguido 

de um espaço e de 2 nomes do autor (conforme indicado no formulário), em 

formato *.JPEG. Se enviar mais do que uma fotografia, deverá numerá-las a 

seguir ao nome. 



5.4. Exemplo: EF_luispedro_1.jpeg 

5.5. As imagens participantes podem ser provenientes de equipamentos digitais 

(telemóvel, máquina fotográfica ou outro dispositivo), devendo ser enviadas 

num formato compatível de leitura, sem restrições de tamanho e com um 

mínimo de 1Mb e o máximo de 5 Mb.

6. Prazos
6.1. O prazo para envio das imagens tem início em 01 de junho de 2022 e termina 

em 21 de outubro de 2022. 

6.2. Os vencedores serão anunciados no sítio do 12CNEF e contactados 

diretamente por correio eletrónico (indicado no formulário de inscrição no 

12CNEF). 

7. Validação do Conteúdo das Imagens e
Produção
7.1. Cabe ao Júri efetuar a validação das fotografias. 

7.2. São proibidos os conteúdos das imagens que sejam contrários à lei, que violem 

direitos de propriedade intelectual e industrial, ou ainda que de qualquer modo 

violem os direitos do CNAPEF e da SPEF, ou de terceiros. 

7.3. O Júri reserva-se o direito de recusar as imagens que considerem não estarem 

conformes com os requisitos dispostos nas presentes condições gerais. 

7.4. A recusa de uma imagem não confere ao participante qualquer direito de 

reclamação ou ressarcimento.  

7.5. A decisão de validação será comunicada ao participante por via eletrónica, num 

prazo máximo de 5 dias úteis. 



 

      

8. Prémios 
8.1. Em cada uma das categorias serão atribuídos prémios designadamente: 

8.2. Ao 1.º classificado – devolução de 100% da taxa de inscrição no Congresso. 

8.3. Ao 2.º classificado – devolução de 50% da taxa de inscrição no Congresso. 

8.4. Ao 3.º classificado – devolução de 25% da taxa de inscrição no Congresso. 

8.5. Os premiados serão anunciados publicamente numa das sessões do 

congresso. 

8.6. O júri poderá não atribuir quaisquer prémios caso considere que os trabalhos 

enviados não possuem qualidade técnica e/ou artística que o justifiquem. 

9. Júri 
9.1. O júri do concurso é formado por representantes do CNAPEF e da SPEF (a 

anunciar oportunamente no sítio do 12CNEF).  

9.2. Das decisões do júri não haverá lugar a recurso. 

10.  Exposição 
10.1. Os trabalhos admitidos a concursos serão expostos no site oficial do 

12CNEF e durante o 12CNEF. 

11. Responsabilidade  
11.1. O participante declara expressamente que é titular de todos os 

direitos de propriedade intelectual ou industrial sobre as imagens a 

concurso. No caso em que qualquer destes elementos seja objeto de 

direito pertencente a terceiro, o participante declara que possui todas as 

licenças e autorizações necessárias para a utilização dos mesmos. 



 

      

11.2. O participante é pessoal e diretamente responsável pelos danos e 

prejuízos causados ao CNAPEF e a SPEF ou a terceiros pela utilização 

indevida ou ilegítima das imagens ou outros elementos inseridos no 

trabalho a concurso. 

11.3. O participante obriga-se a suportar todas as despesas que o 

CNAPEF e/ou a SPEF venha a suportar em decorrência de qualquer 

queixa ou procedimento judicial relativo à violação pelo participante de 

direitos de terceiros relativos às imagens ou outros elementos que tenha 

apresentado para serem inseridos no trabalho a concurso. 

11.4. O CNAPEF e a SPEF não são responsáveis pelas variações das 

cores e da qualidade da imagem que possam ser causadas por diversos 

fatores do trabalho enviado pelo participante. 

12. Disposições finais 
12.1. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos por deliberação 

do Júri. 
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