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Regras 

Podem participar todos os tipos de projetos financiados pela UE (FEDER, FSE, INTERREG, Life, Europa 

Criativa, etc.). 

Um participante/ projeto/ autoridade de gestão pode enviar várias fotografias do mesmo projeto 

(máximo de cinco), mas só será selecionada uma imagem por projeto. 

Nem todas as imagens recebidas serão impressas. Serão selecionadas, no máximo, 25 fotografias 

vencedoras por mês (150 no total). Todos os participantes serão, por sua vez, informados sobre os 

resultados da seleção.  

Se a sua fotografia for selecionada, será contactado por correio eletrónico e convidado a dar o seu 

endereço e outras informações de contacto que possam ser necessárias. Aguarde algumas semanas 

entre a notificação do prémio e a receção dos postais.   

Independentemente dos resultados da seleção, a sua fotografia pode ser utilizada em materiais de 

comunicação da Comissão Europeia.  

Seleção das fotografias:  

As fotografias serão selecionadas com base em considerações estéticas, adequação e capacidade de 

despertar o interesse do público. 

Os requisitos mínimos para a qualidade da fotografia devem também ser cumpridos para que esta 

seja impressa.  

Qualidade da imagem 

A qualidade da imagem deve ser, no mínimo, de 1000 píxeis ou, no mínimo, de 150 dpi. 

Descrição do projeto 

A descrição do projeto não deve ultrapassar as 30 palavras, incluindo o nome, uma breve descrição, 

o orçamento, o financiamento da UE e o sítio Web ou canal nas redes sociais para obter mais 

informação.  

A descrição pode ser feita em inglês ou na língua nacional. Note-se que a descrição será impressa no 

formato apresentado. Não está prevista qualquer tradução ou formatação do texto.   

Direitos de autor e proteção de dados   

Todas as participações devem ser obras originais e o participante deve possuir todos os direitos de 

autor ou ter obtido todas as autorizações adequadas junto dos titulares de direitos de autor.  



Mesmo depois de apresentar os seus trabalhos, os participantes continuam a ser titulares dos 

direitos de autor sobre as suas fotografias e vídeos. Os participantes concedem à Comissão Europeia 

uma licença não exclusiva, isenta de direitos, a nível mundial, para toda a duração dos direitos de 

autor, para utilizar, armazenar, reproduzir, alterar, criar produtos derivados, imprimir, publicar, 

comunicar ao público ou de outro modo disponibilizar, em qualquer formato, suporte e língua, em 

papel ou em formato eletrónico, as imagens apresentadas.  A Comissão Europeia está autorizada a 

licenciar os direitos acima enumerados a terceiros para efeitos de promoção das imagens em 

publicações, redes sociais, eventos e nos meios de comunicação social.  A Comissão Europeia não 

terá de pagar qualquer remuneração por esta utilização.   

Os participantes garantem que a utilização dos direitos licenciados não infringem agora nem no 

futuro os direitos de terceiros e isentam a Comissão Europeia de quaisquer responsabilidades em 

relação a quaisquer queixas por violações de direitos de autor.     

Os participantes devem obter o consentimento por escrito de qualquer pessoa com idade igual ou 

superior a 18 anos que seja identificável na história. Os participantes que tirem uma fotografia a 

alguém com idade inferior a 18 anos devem obter o consentimento por escrito do progenitor/tutor 

da criança.  O consentimento deve abranger a utilização da história pela Comissão nos termos 

descritos acima. 

 

É da responsabilidade dos participantes garantir a obtenção das autorizações necessárias.  Os 

participantes devem guardar todas as autorizações em questão, uma vez que lhes poderão ser 

solicitadas provas de que os interessados deram o devido consentimento.  Descarregar o formulário 

de autorização aqui.  

De modo a contactar os responsáveis do projeto sobre os resultados da seleção, os endereços de 

correio eletrónico das participações serão armazenados até ao final do serviço.  Leia a declaração de 

confidencialidade aqui.  

 


