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Normas de Participação no Concurso de Fotografia “Figueira Enamorada – Relações 
Saudáveis na Juventude” 

PREÂMBULO 

O Concurso de Fotografia “Figueira Enamorada – Relações Saudáveis na Juventude” é 
promovido pela Câmara Municipal da Figueira da Foz e realiza-se no âmbito das comemorações 
do Dia dos Namorados. 

É objetivo deste concurso envolver os jovens do Concelho com as temáticas da Igualdade e dos 
relacionamentos saudáveis, através da fotografia, potenciando a emergência de jovens e 
cidadãos ativos na construção de uma cidadania plena. 

É ainda objetivo deste concurso utilizar a arte enquanto ferramenta na prevenção da violência 
de género e na potenciação de relações saudáveis, estimulando a criatividade e promovendo a 
articulação entre aprendizagem e disseminação de conhecimentos. 

 

ARTIGO 1 (PARTICIPANTES) 

O presente concurso é destinado a jovens dos 13 aos 18 anos, naturais e/ou residentes no 
Concelho da Figueira da Foz. 

 

ARTIGO 2 (TEMÁTICA) 

As fotografias deverão retratar as temáticas dos relacionamentos saudáveis e da Violência no 
Namoro, podendo ser consultado material referente em: (inserir link de página no site do 
Município) 

 

ARTIGO 3 (CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO)  

1. Os interessados deverão partilhar as fotografias no seu mural na rede social Instagram  

2. Deverão ter perfil público nesta rede social  

3. Usar a hashtag #FigueiraEnamorada e a identificação da página de Instagram @figueira.dafoz 

4. As fotografias deverão ser postadas a partir das 00h00 do dia 7 de fevereiro até às 23h59 do 
dia 12 de fevereiro de 2021.  

 

ARTIGO 4 (VOTAÇÃO)  

As três melhores fotografias candidatas serão selecionadas pelo júri no dia 13 de fevereiro.  
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No dia 14 de fevereiro as três fotografias selecionadas serão publicadas no mural do Instagram 
do Município, sendo o público responsável pela escolha da ordem dos premiados, que será de 
acordo com o número de votos (“likes”) das referidas. 

  

ARTIGO 5 (JÚRI)  

O Júri do concurso será composto pelo Chefe de Serviço de Juventude e Desporto do Município 
da Figueira da Foz, pelo Conselheiro Local para a Igualdade Interno do Município da Figueira da 
Foz e por um fotógrafo profissional do Concelho.  

 

ARTIGO 6 (CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO JÚRI)  

O Júri terá em consideração critérios estéticos de imagem, criatividade, originalidade e 
enquadramento no tema do concurso.  

 

ARTIGO 7 (PRÉMIOS E DIVULGAÇÃO)  

1º prémio - oferta de tablet de valor aproximado de 75 euros; 

2º prémio – oferta de headphones, de valor aproximado de 50 euros; 

3º prémio – oferta de cartão-presente Netflix de 25 euros. 

As fotografias vencedoras serão divulgadas nos meios de comunicação do Município da Figueira 
da Foz, como o site da Câmara Municipal e redes sociais (Facebook e Instagram).  

 

ARTIGO 8 (COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS)  

Os vencedores do Concurso de Fotografia “Figueira Enamorada – Relações Saudáveis na 
Juventude” serão conhecidos no dia 15 de fevereiro. 

Os vencedores serão contactados pelo Serviço de Juventude e Desporto da Câmara Municipal 
da Figueira da Foz através do Instagram, plataforma onde decorrerá o Concurso e terão de fazer 
prova da sua identificação e data de nascimento para receberem o respetivo prémio. 

Os prémios serão entregues até ao final do mês abril de 2021. 


