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Regulamento 
	  

1. 
Objetivo e Descrição 

1.1 – O Passatempo de Fotografia “Juntos Contra a Fome!”, adiante designado por "Passatempo", tem 
como objetivo a promoção e sensibilização da sociedade para a causa da luta contra a fome nos Estados 
Membros da Organização. É promovido pela Academia Olhares e pela Comunidade de Países de Língua 
Portuguesa (CPLP), e decorre no âmbito da campanha “Juntos Contra a Fome!”, que a mesma celebra em 
conjunto com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). Decorre 
exclusivamente online na plataforma da dita Academia, presente em http://olhares.sapo.pt/. 

 

2. 
Acesso e Duração 

2.1 – A participação no Passatempo é apenas possível através do uso da Internet e mediante registo com 
sessão iniciada em permanência (login) na conta da CPLP, na área “Corporate”, do portal da Academia 
Olhares, presente em http://olhares.sapo.pt/. 

2.2 – O Passatempo tem início no dia 13 de outubro de 2014, terminando às 24 horas do dia 13 de 
novembro do mesmo ano. 

 

3. 
Requisitos de Participação 

3.1 – O Passatempo destina-se a todas as pessoas singulares nacionais dos Estados Membros da CPLP 
(validação efetuada pelo IP da ligação à plataforma http://olhares.sapo.pt/) com idade igual ou superior a 
18 anos, com exceção do disposto no número 3.3. A CPLP reserva o direito de, em qualquer altura, 
solicitar elementos que permitam a verificação destes dados. 

3.2 – Estão automaticamente excluídos do presente Passatempo todos os colaboradores diretos ou 
indiretos da CPLP e da FAO, assim como todos os funcionários de entidades prestadoras de serviços 
relacionados com o presente passatempo e quaisquer pessoas ou familiares destas que tenham intervindo 
na sua preparação. 

3.3 – Para efeitos de participação e habilitação aos prémios, os participantes têm que estar registados e 
com sessão iniciada em permanência (login) na conta da CPLP, na área “Corporate”, do portal da 
Academia Olhares, presente em http://olhares.sapo.pt/. 

3.4 – Ao efetuar o registo e login no portal da Academia Olhares, presente em http://olhares.sapo.pt/, e 
participar no Passatempo, o participante declara que aceita sem reservas as condições do presente 
Regulamento. 

 

4. 
Mecânica do Passatempo 

4.1 – Cada participante deverá: 

4.1.1 – Inscrever-se no site http://olhares.sapo.pt/. 

4.1.2 – Entrar na tab do passatempo “Juntos Contra a Fome!”; Entrar na área “Corporate” e 
selecionar o Passatempo da conta da CPLP. 

4.1.3 – Fazer o upload das fotografias desejadas (máximo de dez fotos) - selecionar a fotografia 
a concurso a partir da sua conta. 
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5. 
Natureza das fotografias a submeter 

5.1 – As fotografias devem obrigatoriamente enquadrar-se em qualquer um destes tópicos, podendo ainda 
captar mais do que um em simultâneo: 

5.1.1 – Sistemas de produção de alimentos sustentáveis e tradicionais (ex: campos de cultivo); 

5.1.2 – Comercialização de alimentos a nível local (ex: mercados); 

5.1.3 – Confeção de comidas típicas (ex: cozinhas); 

5.1.4 – Refeições em ambiente tradicional (ex: almoços em família). 

5.2 – Apenas serão admitidas a concurso fotografias captadas num dos Estados Membros da CPLP. 

5.3 – Todas as fotografias devem respeitar as seguintes características: 

5.3.1 – Ter uma resolução de 1920x1080 pixéis no site http://olhares.sapo.pt/. Porém, a 
fotografia original deverá ter no mínimo 4000x3000 pixéis; 

5.3.2 – Peso máximo de 10 megabytes; 

5.3.3 – Cada fotografia deverá ser enviada com – por esta mesma ordem – o nome do 
participante e um título, configurado da seguinte forma: “NomeApelido_Título”. 

5.4 – As fotografias podem ser a cores ou a preto e branco, não podendo, isso sim, ser alteradas mediante 
nenhum procedimento, exceto pequenas correções de cor e/ou luminosidade. 

5.5 – Todas as fotografias deverão constituir um trabalho individual e original do participante. 

5.6 – A CPLP reserva-se o direito de desqualificar participações que não cumpram os requisitos 
supracitados. 

5.7 – Não serão ainda admitidas fotografias que, segundo juízo discricionário do Júri: 

5.7.1 – Sejam consideradas ofensivas; 

5.7.2 – Sejam consideradas de mau gosto; 

5.7.3 – Façam referência a violência, sexo e/ou drogas; 

5.7.4 – Consistam numa fotomontagem; 

5.7.5 – Reproduzam marcas ou outros sinais distintivos de comércio protegidos, quaisquer 
direitos de propriedade intelectual ou outra, bem como modelos e/ou atores profissionais. 

5.8 – Existe um número limite de dez fotografias a submeter, contudo apenas serão consideradas para o 
Passatempo as participações válidas de acordo com o presente Regulamento. 
 

6. 
Composição e competências do Júri 

6.1 – O Júri de reconhecida idoneidade será constituído por 5 elementos: 

6.1.1 – Dois responsáveis da Campanha “Juntos Contra a Fome!”, nomeadamente: 

 6.1.1.1 – Andreia de Deus Lima, Madrinha da Campanha 

 6.1.1.2 – Tiago Martins, membro da CPLP e colaborador da Campanha 

 6.1.2 – Um responsável da Academia Olhares, nomeadamente: 

  6.1.2.1 – Ângelo Valente, Business Developer 

6.1.3 – Uma responsável da Lomography, nomeadamente: 

  6.1.3.1 – Ana de Almeida, Embaixadora da Lomography em Portugal 

6.1.4 – Um responsável da AV4Home, nomeadamente: 

  6.1.4.1 – Frederico Magalhães, fundador da AV4Home 
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6.2 – A organização do concurso pode, a qualquer momento, alterar a composição do júri caso as 
circunstâncias assim o exijam. 

6.3 – O Júri deliberará até dia 23 de novembro de 2014 e verificará a conformidade formal e substantiva 
dos trabalhos de acordo com o presente regulamento, apreciará a qualidade técnica e artística das 
fotografias, ponderando e atribuindo os prémios estabelecidos. 

6.4 – O Júri reserva-se, por maioria de votos, ao direito de não atribuir prémios se a falta de qualidade dos 
trabalhos o justificar; pela mesma forma, poderá decidir atribuir prémios ex aequo. 

6.5 – O Júri poderá, se assim o entender, atribuir diploma(s) de “Menção Honrosa” a trabalhos que, por 
unanimidade, sejam considerados merecedores dessa distinção, à qual não terá, necessariamente, 
correspondência pecuniária. 

6.6 – As decisões do júri, tomadas por unanimidade ou maioria, serão finais e não será aceite qualquer 
reclamação. 

 

7. 
Prémios 

7.1 – Serão atribuídos, na totalidade, os seguintes prémios às dez melhores fotos: 

7.1.1 – 1º lugar: Máquina fotográfica analógica da Lomography “Fisheye No. 2” 
(http://shop.lomography.com/pt/cameras/fisheye-family/fisheye-no-65) + três rolos fotográficos 
+ Curso de fotografia da Academia Olhares (em regime presencial ou online); 

7.1.2 – 2º lugar: Mala profissional, modelo SLRC 3 da Case Logic para câmara e respetivos 
acessórios (http://www.foto-net.pl/sklep/obrazki/clogic_sku_slrc3_d.jpg) + Curso de fotografia 
da Academia Olhares (em regime presencial ou online); 

7.1.3 – Do 3º ao 10º lugar: Curso de fotografia da Academia Olhares (em regime presencial ou 
online). 

7.2 – Todos os dez premiados receberão ainda um diploma certificado pela própria CPLP e pela FAO e 
verão as suas fotografias presentes numa exposição na sede da CPLP, em Lisboa, ficando ainda garantido 
que a mesma CPLP tudo fará para que também seja possível realizar uma exposição itinerante pelos 
restantes oito países da Comunidade (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, 
Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste). 

7.3 – Ainda que sendo possível enviar um máximo de dez fotografias, cada concorrente só pode ter uma 
submissão vencedora, o que originará uma lista de dez vencedores diferentes. 

7.4 – O prémio é pessoal e intransmissível, não podendo ser trocado ou substituído por dinheiro ou 
qualquer outro produto ou serviço. 

 

8. 
Premiados 

8.1 – As fotografias vencedoras do Passatempo serão anunciadas no sítio eletrónico e no Facebook da 
Campanha “Juntos Contra a Fome!” às 20 horas do dia 24 de novembro. Estarão também presentes no 
portal e no Facebook da Academia Olhares. 

8.2 – Apenas os premiados serão obrigatoriamente informados com a devida antecedência. 

8.3 – Os prémios deverão ser levantados na sede da CPLP - Palácio Conde de Penafiel, Rua de S. 
Mamede (ao Caldas), nº 21 – pelos premiados, munidos de identificação, ou por um seu representante, 
também identificado e devidamente autorizado para a prática desse ato. 

8.3.1 – Para os premiados que vivem noutro país da Comunidade que não Portugal, a CPLP 
tratará do respetivo envio dos prémios, consoante a devida disponibilização dos dados do 
participante em causa. 



	  
	  

4 

9. 
Direitos de Autor 

9.1 – O Secretariado Executivo da CPLP será o único e exclusivo titular de todos os direitos sobre as 
fotografias submetidas sendo, designadamente, titular dos direitos de reprodução, distribuição e 
comunicação pública das mesmas, incluindo em conjunto com outras obras. 

9.2 – O Secretariado Executivo da CPLP reserva-se o direito de modificação das obras em questão para as 
adaptar às necessidades editoriais da Campanha “Juntos Contra a Fome!”. 

9.3 – No âmbito do disposto na alínea anterior, os participantes renunciam a qualquer remuneração, seja a 
que título for, nomeadamente, a título de remuneração especial ou compensação suplementar, por toda e 
qualquer utilização que a Campanha “Juntos Contra a Fome!” faça das suas fotografias. 

9.4 – Sempre que nas fotografias sejam identificáveis quaisquer pessoas, deve o participante, se possível, 
assegurar que estas autorizam, por escrito, a utilização da sua imagem não sendo nunca a Campanha 
“Juntos Contra a Fome!” responsável das possíveis implicações em caso contrário. 

 

10. 
Condições de Participação 

10.1 – A submissão de fotografias para o Passatempo implica a aceitação das condições estipuladas no 
presente Regulamento. 

10.2 – A inobservância das condições estipuladas no presente Regulamento permitirá, mediante juízo 
discricionário, a todo o tempo, desclassificar o participante. 

10.3 – Os participantes deverão comprovar, antes do início do presente Passatempo, ou em qualquer 
momento no seu decurso, a pedido da CPLP e dentro de um prazo por esta estipulado, que reúnem as 
condições necessárias de participação, sob pena de serem desclassificados e/ou a Campanha proceder à 
retenção ou exigir o regresso do prémio eventualmente atribuído.  

10.4 – Em caso de suspeita fundada que um participante tenha incorrido em fraude ou incumprido as 
condições estipuladas no presente Regulamento, poderá a CPLP eliminar a fotografia, recusar a atribuição 
do prémio que lhe corresponda ou exigir o regresso do prémio eventualmente entregue. Considera-se a 
título enunciativo, mas sem limitar só a estes, que os participantes terão incorrido em fraude ou 
manipulação ao utilizarem perfis registados com informação falsa, não cumprindo com as regras de 
utilização do sítio http://olhares.sapo.pt/, utilizando métodos mecânicos, robots, spyders e quaisquer 
outros métodos que possam manipular o jogo ou as pontuações, assim como qualquer outra manipulação 
desonesta que possa beneficiar quem a aplique, prejudicando a possibilidade do resto dos participantes 
serem premiados. 

 

11. 

Disposições Finais 

11.1 – A CPLP reserva-se ao direito de tomar as decisões necessárias para o decurso normal deste 
concurso, sendo estas expressamente aceites por cada um dos participantes. 

11.2 – Todas as dúvidas de interpretação do presente Regulamento e casos omissos relativos ao 
passatempo serão resolvidos por decisão definitiva e irrecorrível da CPLP. 


