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Objeto 
No âmbito do Dia Europeu da Cooperação (https://ecday.eu/), o programa Interreg Sudoe 
organiza um concurso criativo, com o objetivo de mostrar os projetos que cofinancia.  
Para participar, os interessados devem representar, num dos formatos permitidos e detalhados 
em seguida, um projeto cofinanciado pelo Programa Interreg Sudoe, durante o período de 
programação 2014-2020. Os participantes podem participar o número de vezes que desejarem. 
O concurso funciona sob a forma de três categorias: 
 

1. Narrações: As histórias devem ser originais e não ultrapassar as 1500 palavras. Devem 
ser enviadas em formato Word. Podem ser enviadas em espanhol, francês, português 
e/ou inglês.  

2. Fotografias: As fotografias devem ser originais e enviadas com a maior resolução 
possível.  

3. Vídeos: Os vídeos não devem ter mais de 2 minutos de duração e devem ser enviados 
em formato MP4, com a melhor qualidade possível. Consoante o caso, é necessário ter 
em conta o consentimento escrito e assinado da(s) pessoa(s) que apareça(m) no vídeo 
(documento em anexo). Por outro lado, caso o vídeo contenha diálogos, devem ser 
incluídas legendas ou acrescentar no vídeo uma transcrição escrita dos diálogos. Os 
diálogos podem ser em espanhol, francês, português ou inglês. 
 

Todos os trabalhos recebidos serão publicados na página web do programa Interreg-Sudoe, 
numa secção especificamente criada para esse tema.  

 
Prémio 
 
Serão atribuídos 7 prémios, 2 por categorias e um especial.  
 
Por uma parte, um júri, composto por 3 membros da secretaria conjunta do programa, que 
seleciona um vencedor por categoria. Para fazer a escolha, o júri valoriza a criatividade do 
trabalho e a fácil identificação do projeto. Serão positivamente valorizados os trabalhos que 
reflitam como os projetos afetam o dia a dia das pessoas.  
 
Por outra parte, é selecionado outro vencedor por cada uma das categorias, com base numa 
votação pública. Todos os trabalhos serão publicados na nossa página web e serão 
submetidos ao voto do público. Os trabalhos que obtiverem mais votos em cada categoria 
recebem um prémio. 
 
Além disso, existe também um prémio de honra, concedido pela secretaria conjunta, para 
galardoar o trabalho que tenha implicado maior esforço (em função do grupo de participantes – 
crianças, pessoas com incapacidades, etc. e meios utilizados). 
 
Por último, serão selecionados um conjunto de 12 obras para ilustrar o calendário 2021 do 
programa Interreg Sudoe. 
 
O conjunto dos prémios são respeituosos com o meio ambiente.  
 

Participantes 
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Este concurso é aberto a todas as pessoas maiores de idade. No caso de menores de idade, 
devem contar com o consentimento escrito e assinado dos tutores legais (documento em 
anexo). 
 

Procedimento 
 
Para participar, os participantes devem enviar o trabalho (em anexo) por email, respeitando as 
instruções indicadas nesta comunicação, a Andrea.rodriguez@interreg-sudoe.eu, e indicar no  
assunto do email “Concurso ECD”. No corpo do email, é necessário indicar os seguintes 
elementos:  
 

- Título do trabalho, 
- Autor do trabalho, 
- Formato, 
- Ano, 
- Projeto Sudoe a que faz referência, 
- Dados de contacto (email e/ou telefone), 
- Redes sociais (opcional – para comunicação pública de vencedores). 

 
No caso em que não seja possível enviar o trabalho em anexo, este deve ser enviado por 
WeTransfer. É ainda necessário  enviar um email com todos os elementos indicados em cima e 
referindo que o envio foi feito por WeTransfer. 
 
O prazo de participação tem início a 10 de julho e termina a 4 de setembro. Os trabalhos serão 
publicadas no nosso website no dia 7 de setembro e serão submetidas ao voto do público até 
18 de setembro. Os vencedores serão anunciados no dia 21 de setembro de 2020.  
 
Apenas serão aceites os trabalhos que cumpram os requisitos estipulados nestes termos. Os 
participantes rebem um email com a confirmação da receção dos trabalhos enviados.  
 
 

Copyright e proteção de dados 
 
Todos os trabalhos devem ser originais e os participantes devem ter todos os seus direitos ou 
ter conseguido previamente as autorizações dos proprietários de direitos de autor. Ao participar 
no concurso, os participantes mantêm todos os direitos de autor das suas imagens, vídeos e 
textos. Os participantes concedem ao programa Interreg Sudoe uma licença mundial não 
exclusiva, livre de regalias pela duração completa dos direitos de autor, para utilizar, 
armazenar, reproduzir, modificar, criar trabalhos vários, imprimir, publicar, comunicar ao público 
ou pôr à  disposição do público, em qualquer formato, meio e idioma, seja em formato impresso 
ou eletrónico, os trabalhos enviados. O Programa Interreg Sudoe está autorizado a conceder 
licenças dos direitos enumerados anteriormente a terceiros com o objetivo de promover os 
trabalhos em publicações, redes sociais, eventos e meios. O programa Interreg Sudoe não 
paga nenhuma taxa por esta utilização. Os participantes garantem que o uso de direitos com 
licença não infringe agora e no futuro os direitos de um terceiro e estão de acordo em não 
atribuir responsabilidade ao Programa Interreg Sudoe perante as reclamações por infração de 
direitos de autor. Os participantes devem obter o consentimento por escrito de qualquer pessoa 
com idade superior a 18 anos que seja identificável na história. Os participantes que criem uma 
história de alguém com idade inferior a 18 anos devem garantir que têm o consentimento por 
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escrito do tutor dessa criança. O consentimento deve incluir a utilização da história por parte do 
Programa Interreg Sudoe como referido anteriormente. É responsabilidade dos participantes 
garantir a obtenção da autorização necessária. Os participantes devem guardar todos os 
formulários de divulgação obtidos, dado que lhes pode ser pedida a demonstração do 
consentimento dado.  
 

Proteção de dados 
 
De acordo com a LGPD, os dados pessoais e de contacto dos participantes são incluídos numa 
base de dados, cujo responsável é a Sociedad Gestora Interreg Espacio Sudoeste Europeo, 
S.L. Os aspetos relacionados com a proteção de dados estão reunidos no documento em 
anexo.  
 

Conformidade com as regras do concurso 
 
Ao participar neste concurso, os participantes aceitam as regras do concurso, incluídas todas 
as vinculadas aos direitos de autor. 

 


