
SEJA O NOSSO FOTÓGRAFO 
CONVIDADO! 
Regulamento 
 

“SEJA O NOSSO FOTÓGRAFO CONVIDADO!” é um projeto organizado pela Unidade da Comunicação 

Web para o sítio do PE. Todos os meses o projeto será criado em torno dum tema de grande 

importância, atualidade e impacto na União Europeia. O início e fim do projeto serão anunciados num 

artigo especial todos os meses no sítio do PE. 

O projeto será aberto a todos os residentes na UE com idade igual ou superior a 18 anos, 

independentemente da sua profissão, na condição de respeitarem o regulamento - em particular, têm 

de possuir os direitos de autor das suas fotos e conceder ao Parlamento Europeu o direito de as usar 

para fins não comerciais no sítio do PE e nas suas redes sociais. 

Ao enviar a ficha de candidatura, o participante concorda em respeitar as regras seguintes, incluindo 

quaisquer modificações posteriores que possam ser necessárias, por exemplo, por motivos de força 

maior. 

 

1 ADMISSIBILIDADE 

 O participante tem de ser residente na UE e ter idade igual ou superior a 18 anos. 
 

1.1 Direitos de autor 

 A foto enviada tem de ser um trabalho original da autoria do participante. 

 O participante declara e garante que: 
o o material é da sua propriedade 
o nenhuma pessoa terceira possui direitos de autor ou qualquer tipo de propriedade 

intelectual relativamente à foto enviada 
o o trabalho enviado não viola os direitos de autor ou a propriedade intelectual de 

terceiros. 

 O participante concede, desta forma, ao PE um direito não exclusivo de usar gratuitamente a 
foto enviada para fins não comerciais no sítio e nas redes sociais do PE. 

 O participante continua a ser titular dos direitos de autor do(s) trabalho(s)  enviado(s). 

 Sempre que a foto for reproduzida ou comunicada ao público pelo PE, será adequadamente 
indicada a sua autoria. O participante pode decidir como pretende ver indicada a autoria (ver 
ficha de candidatura). 

 O participante declara e garante que obteve a autorização de todas as pessoas presentes na 
foto para que esta seja publicada. 

 Se a foto vencedora contiver imagens de crianças passíveis de serem reconhecidas, será pedido 
ao fotógrafo que envie uma declaração de autorização do modelo assinada pelos pais ou o 
guardião legal do menor, autorizando a utilização da foto. 

 
 
 

 

 



2 PERÍODO DE DURAÇÃO DO PROJETO 

 

O projeto terá início sexta-feira, 9 de janeiro, e terá lugar todos os meses até setembro (incluído). O 

vencedor do prémio do júri e o vencedor do prémio do público serão anunciados no final de outubro 

de 2015. 

 

3 COMO PARTICIPAR 

Os participantes têm de se registar no projeto preenchendo a ficha de candidatura oficial e enviando-a 

apenas por e-mail. Os documentos enviados por correio normal ou por outros meios não serão 

tomados em consideração no processo de seleção. 

 

O participante tem de enviar os seus materiais juntamente com a ficha de candidatura para o endereço 

webcom-flickr@europarl.europa.eu, mencionando como Assunto “tema (tema do mês) entrada”. Ao 

enviar a candidatura, pede-se ao participante que se certifique de que preencheu a ficha de 

candidatura e que acrescente um título para a imagem e uma breve descrição narrativa acerca do que 

a imagem representa - no máximo 100 palavras. As candidaturas também têm de incluir o nome 

completo do candidato, idade, país de residência, um endereço de e-mail válido que permita contactar 

o candidato e uma breve descrição do participante. 

 

O participante deve guardar cópias de todos os materiais enviados porque estes não serão devolvidos. 

 

Cada participante pode apresentar uma foto no máximo por tópico, a não ser que haja indicação do 

contrário. 

 

Todos os participantes devem enviar a sua contribuição em anexo ao correio eletrónico e com uma 

dimensão máxima de 5 MB. 

 

Cada pessoa interessada em participar tem de enviar uma candidatura separada. 

 

4 CONDIÇÕES RELATIVAS ÀS FOTOS 

A foto deve ser enviada em formato digital por e-mail para o endereço webcom- 

flickr@europarl.europa.eu 
 Fotos a preto e branco ou a cores 

 A foto deve ter uma resolução de, pelo menos, 72 dpi mas recomenda-se vivamente uma 
resolução de 300 dpi 

 Dimensão mínima de 1024 pixels no lado mais comprido (horizontal ou vertical), mas 
recomenda-se vivamente 2048, e máxima de 9933 em jpg. 

 O ficheiro deve ter uma dimensão máxima de 5 MB. 

 As contribuições devem ter como título o NOME e APELIDO do participante (ex: Luca 
Lombardini_EP Guest photographer.jpg) 

 As contribuições devem ter um título e uma breve explicação de 100 palavras no máximo 

 A foto pode ser editada e manipulada pelo participante. Isto significa que a foto pode ser 
manipulada em termos de cor ou composição (montagem, colagem, retoque, etc.) de forma a 
distinguir-se do original. A correção da nitidez e da tonalidade também é permitida. 
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5 PROTEÇÃO DE DADOS 

 

Todos os dados pessoais comunicados ao Parlamento Europeu pelo participante durante o processo de 

seleção serão tratados nos termos do Regulamento (CE) n.º 45/20011 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 18 de Dezembro de 2000, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito 

ao tratamento de dados pessoais pelas instituições e pelos órgãos comunitários e à livre circulação 

desses dados. Eles serão tratados exclusivamente para os fins deste projeto. O participante terá o 

direito de aceder aos seus dados e de retificar os dados incorretos ou incompletos. Se o participante 

tiver dúvidas relativamente ao tratamento dos seus dados pessoais, poderá apresentá-las através do 

endereço webcom-flickr@europarl.europa.eu. 

 

O participante concorda com a utilização e publicação no sítio web e nas redes sociais do PE dos dados 

contidos na ficha de candidatura relacionados com o trabalho selecionado, no caso de ser escolhido 

como vencedor. 

 

Os participantes têm de poder comprovar a sua identidade, idade e local de residência de forma que o 

PE possa verificar e punir qualquer infração ao regulamento. 

 

6 COMITÉ DE SELEÇÃO 

O projeto será avaliado pelo nosso comité editorial especial, em conjunto com os nossos editores 

fotográficos. 

 

7 PRÉMIO  

O vencedor mensal será notificado por e-mail e será publicado no sítio web e nas redes sociais do PE 

um artigo e uma foto do vencedor, bem como a foto premiada. No final do concurso será escolhido um 

vencedor geral pelo júri.  

 

Ao longo do concurso, o público vai poder votar na sua fotografia preferida entre as melhores 10 

fotografias de cada mês. A fotografia com mais votos será a vencedora do prémio do público. 

 

Ambos os vencedores serão convidados a realizar uma reportagem fotográfica durante a sessão 

plenária de novembro em Estrasburgo. Deve ficar claro que os vencedores não serão recrutados de 

forma alguma pelo PE, nem remunerados pelo seu trabalho. Porém, o PE assumirá todos os custos da 

participação dos vencedores na sessão plenária (despesas de viagem, alojamento, etc.). 

 

8 LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

O Parlamento Europeu declina qualquer responsabilidade pelo conteúdo dos trabalhos apresentados. 

Só o participante será considerado responsável por qualquer infração aos direitos de terceiros. 

 

O Parlamento Europeu não pode, de forma alguma, ser considerado responsável por prejuízos diretos 

ou indiretos que possam resultar da participação neste projeto, nem por qualquer compensação 

financeira. 

 

Se o projeto for adiado, cancelado ou interrompido parcial ou totalmente por motivos alheios à 

vontade do Parlamento Europeu, este não será considerado responsável de forma alguma. 

                                                           
1
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9 DIVERSOS 

O Parlamento Europeu reserva-se o direito de rejeitar as candidaturas que não respeitem este 

regulamento ou os trabalhos apresentados que infrinjam os direitos de terceiros ou tenham um 

carácter obsceno. 

 

O projeto rege-se pela legislação belga. 

 

Os tribunais belgas terão competência exclusiva para tratar qualquer litígio que não possa ser resolvido 

por acordo mútuo. 

 

 


