
CONCURSO DE FOTOGRAFIA “INEM | 40 ANOS DE VIDA(S)”

1) TEMA
As fotografias têm de obedecer ao tema: “INEM | 40 ANOS DE VIDA(S)”.

2) PERÍODO DE CANDIDATURA
São aceites fotografias até às 23h59m do próximo dia 30 de dezembro de 2021. 

3) CONDIÇÕES GERAIS
a) Podem concorrer todas as pessoas, sendo que menores deverão estar autorizados 
por representante legal.
b) Cada participante pode concorrer com até cinco fotografias originais e sobre as 
quais detenha os respetivos direitos de autor, bem como autorização de utilização e 
publicação de todos os intervenientes.
c) Os participantes poderão recorrer a programas de edição de imagem, mas não serão 
aceites montagens/compilações/colagens ou assinaturas.
d) Não serão consideradas fotografias enviadas por outros meios senão o definido 
(correio eletrónico).
e) Os participantes aceitam tacitamente que as fotografias submetidas a concurso 
sejam publicadas nos canais de comunicação oficiais do INEM.  
f) O INEM reserva-se ao direito de não publicar fotografias que entenda não 
corresponderem à essência do tema do concurso.
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4) PROCESSO DE CANDIDATURA
a) As fotografias têm de ser enviadas por correio eletrónico para comunicacao@inem.pt
O título do mail de participação deve ser: “INEM | 40 ANOS DE VIDA(S)”.
b) No corpo do mail deve constar o nome, contato telefónico e endereço de e-mail do(a) 
autor(a).
c) O nome do ficheiro/fotografia deve ser o primeiro e último nome do participante 
(ex: pedrobento.jpg, pedrobento2.jpg)

5) VENCEDORES
O INEM publicará simultaneamente toda as fotografias elegíveis num Álbum com o 
título “INEM | 40 ANOS DE VIDA(S)” na sua página oficial do Facebook e serão 
consideradas vencedoras as cinco fotografias que reunirem na nossa página mais 
“emoções” (gosto, adoro, riso, surpresa, tristeza ou ira) e partilhas até às 12h00m do
dia 13 de janeiro de 2022, da mais (1.º Lugar) à menos “votada” (5.º Lugar).

6) PRÉMIOS
Serão atribuídos aos vencedores os seguintes prémios:
1.º Prémio – Lata & Puzzle INEM (Edição especial 40 Anos)
2.º Prémio – Caneca INEM
3.º Prémio – Garrafa térmica INEM
4.º Prémio – Mochila INEM
5.º Prémio – Marmita INEM
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