
 
 

 
 
 
 

REGULAMENTO 
 

 
 

Artigo 1.º 

Objetivos 

 

O II Concurso de Fotografia do Portal Bombeiros.pt, em parceria com a JACINTO, Lda., 

subordinado ao tema “Os Bombeiros Portugueses”, tem por objetivo o seguinte: 

 

a) Incentivar a participação e a criatividade de todos os agentes de proteção civil; 

 

b) Premiar fotografias que captem uma visão da atividade e/ou equipamentos dos 

Bombeiros e Proteção Civil, nas áreas de:  

 

. Emergência Pré-Hospitalar; 

. Incêndios Florestais; 

. Incêndios Urbanos e Industriais 

. Formação; 

. Veículos e equipamentos da empresa JACINTO, Lda. 

 

c) Contribuir para a promoção e divulgação da atividade dos agentes da proteção civil; 

 

d) Enaltecer o trabalho dos homens e mulheres que abraçam a causa do socorro em 

Portugal. 

 

e) Promover a empresa JACINTO, Lda., enquanto empresa líder no mercado de vendas 

de equipamentos para bombeiros e parceiro do portal bombeiros.pt 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Artigo 2.º 

Participantes 

 

1. Podem participar neste Concurso todas as pessoas de nacionalidade portuguesa. 

 

2. Os participantes devem ter a idade mínima de 18 anos. 

 

3. Neste concurso não podem participar elementos que integram ou já integraram a equipa do 

portal bombeiros.pt 

 

4. Os participantes devem respeitar todos os artigos do presente regulamento. 

 

 

 

Artigo 3.º 

Júri 

1. Todas as candidaturas são avaliadas por um júri que as classificará tendo em conta os 

seguintes critérios:  

a) Adequação ao tema proposto; 

b) Qualidade gráfica; 

c) Originalidade artística; 

e) Mensagem 

 

2. O júri avaliará ainda as imagens que respeitem os critérios anteriores, mas que foquem 

apenas e exclusivamente os equipamentos referentes à empresa JACINTO Lda. 

 

3. O júri será composto por elementos convidados pela administração do portal bombeiros.pt, 

sendo que, pode integrar o júri membros que façam parte da administração. 

 

4. O júri será anunciado um mês antes do término do concurso.  

 

5. Das decisões do júri não cabe recurso.  

 



 
 
 

 

 

 

Artigo 4.º 

Prazos da candidatura 

1. O Concurso inicia a 15 de Maio de 2015, podendo as candidaturas ser enviadas até às 23h59 

do dia 15 de Outubro do mesmo ano.  

 

2. Nos termos e para efeitos do disposto no número anterior, a data limite será aferida pela 

data de correio ou de receção no respetivo correio eletrónico. 

 

3. O não cumprimento dos prazos estabelecidos leva à anulação da candidatura sem prévio 

aviso. 

 

 

Artigo 5.º 

Formalização da candidatura 

1. A inscrição é gratuita.  

 

2. Todas as fotografias devem ser inéditas, sem qualquer manipulação técnica e que não 

tenham sido expostas, publicadas ou premiadas em outros concursos.  

 

3. São aceites fotografias a cores ou a preto/branco em suporte digital. 

 

4. As fotografias devem ser de qualidade reproduzível, com o objetivo de serem eventualmente 

expostas ou utilizadas em edições ou suportes de comunicação no Portal Bombeiros.pt e das 

entidades que colaboram com esta iniciativa. 

 

5. Todas as fotografias devem respeitar ainda as seguintes caraterísticas: 

 

a) Suporte digital:  

O lado mais comprido das fotografias digitais deve ter pelo menos 3.000 pixels.  

 

b) Cada imagem deve ser armazenada separadamente como ficheiro jpeg, com o 

seguinte título: “Apelido_Nome_Título.jpg”  



 
 

 

 

 

c) Todas as imagens que sejam direcionadas para o prémio da empresa 

JACINTO Lda. devem, ser renomeadas da seguinte forma: 

“Apelido_Nome_JACINTO.jpg”  

 

5. Cada participante poderá apresentar no máximo 6 fotografias. 

Por exemplo: 

a) Uma referente ao equipamento Jacinto e cinco imagens generalistas; 

b) Todas as imagens referentes à empresa JACINTO; 

c) Todas as imagens generalistas; 

 

6. As fotografias podem ser:  

a) Apresentadas em suporte digital (CD ou DVD), identificados com o nome do 

participante e enviadas para: 

Portal Bombeiros.pt 

   Rua 5 Outubro nº.58 R/c Direito 

   6290-525 – Gouveia 

b) Enviadas por correio eletrónico para concurso@bombeiros.pt 

 

 

Artigo 6.º 

Prémios 

1. Os prémios referentes a este Concurso são divididos em: 

  a) Prémios do portal bombeiros.pt 

i.) Os prémios referentes ao portal bombeiros.pt são atribuídos às 3 

melhores fotografias que respeitem as áreas dispostas no artigo 1º, alínea 

b) e artigo 3º, nº. 1. 

    

ii.) O portal bombeiros.pt atribuirá os seguintes prémios: 

1.º - 250,00 €  

2.º - 150,00 €  

3.º - 100,00 €  

 

mailto:concurso@bombeiros.pt


 
 
   

 

 

b) Prémios empresa JACINTO Lda. 

 

i.) Os prémios referentes à empresa JACINTO Lda. são atribuídos às 3 

melhores fotografias que respeitem as áreas dispostas no artigo 1º, alínea 

b) e o número 2 do artigo 3º. 

 

ii.) A empresa JACINTO Lda. atribuirá os seguintes prémios: 

1.º - Fato florestal + Botas + Capacete com lanterna 

2.º - Fato florestal + Botas 

3.º - Fato florestal 

 

2. O júri reserva-se o direito de não atribuir qualquer dos prémios previstos, caso considere 

insuficiente o nível qualitativo das fotografias apresentadas, bem como de atribuir prémios ex 

aequo, com a respetiva multiplicação do valor do prémio.  

 

3. O Portal Bombeiros.pt não assumirá qualquer responsabilidade pelos trabalhos que não 

estejam em perfeitas condições ou se extraviem.  

 

4. As fotografias entregues a concurso não serão devolvidas.  

 

 

Artigo 7.º 

Direitos de autor 

Ao participar neste Concurso, cada autor cede gentilmente o direito de reprodução das suas 

obras para exposições e/ou suportes de comunicação das entidades organizadoras do 

concurso.  

 

 

Artigo 8.º 

Divulgação dos resultados 

A divulgação dos concorrentes premiados será feita até 31 de Outubro de 2015 por correio 

eletrónico, seguida de publicação no Portal Bombeiros.pt.  

 

 



 
 

 

 

 

Artigo 9.º 

Entrega de prémios 

1. Os prémios serão entregues em cerimónia pública entre o mês de novembro e dezembro, 

verificando-se nessa data, o depósito do valor do prémio na conta dos respetivos vencedores. 

 

2. A data e o local de entrega dos prémios serão publicados no Portal Bombeiros.pt com 30 

dias de antecedência. 

 

 

Artigo 10.º 

Disposições gerais 

1. A participação no Concurso implica a aceitação integral deste Regulamento.  

 

2. Todas as situações não contempladas no presente Regulamento cabe ao júri a decisão. 

 


