
 

Regulamento | Concurso Olhares Residentes 

Olhares Residentes | uma iniciativa do Evento Fermento: Comunidades em Crescimento  
 

O concurso de fotografia Olhares Residentes é fruto de uma parceria entre a Fundação Aga Khan e o 

site Olhares.com, no âmbito do Evento Fermento - Comunidades em Crescimento, a ter lugar nos 

dias 15 e 16 de Outubro de 2010, no Centro Ismaili, em Lisboa. 

 

1º  

Enquadramento e Finalidade 
O Evento Fermento surge de um desafio lançado pela Fundação Aga Khan Portugal a moradores de 

diferentes zonas em risco de pobreza e exclusão social no sentido de promoverem um evento de boas 

práticas preparado pelas comunidades e para as comunidades. A iniciativa tem como finalidade a 

partilha de ideias inspiradoras desenvolvidas por pessoas que se mobilizaram para criar soluções “à 

medida”, potenciando a inclusão social e a qualidade de vida das suas comunidades. 

 

O Evento acolhe o concurso de fotografia Olhares Residentes que desafia os cidadãos a traduzir 

numa imagem a participação cívica, a cidadania e as relações de vizinhança nas suas comunidades. 

 

2º 

Destinatários 
a. O concurso é aberto a qualquer cidadão, residente em Portugal, independentemente da sua 

nacionalidade, idade ou profissão. 

 

3ª 

Condições de Participação 
a. As fotos deverão ser enviadas para olharesresidentes@gmail.com, submetidas através do site 

www.olhares.com ou entregues nos Centros Comunitários do K’CIDADE – Programa de 

Desenvolvimento Comunitário Urbano (www.kcidade.com). 

 

4º 

Especificações 
a. Cada participante poderá apresentar até 3 trabalhos em fotografia. 

b. As fotografias a preto e branco ou a cores deverão ser originais e subordinadas ao tema 

mencionado na cláusula 1 do regulamento. 

c. As fotografias deverão ter o formato mínimo de 15X20 e o máximo de 30X40 

d. Cada fotografia deve ser acompanhada de uma memória descritiva onde conste o título da 

fotografia e uma breve descrição do local/comunidade/situação, motivo fotografado, a data em que 

foi feito o registo fotográfico e/ou a razão da sua apresentação a concurso.  

 

5º 

Prazo de Entrega 
Os trabalhos deverão ser submetidos a concurso até 30 de Setembro de 2010.  

mailto:olharesresidentes@gmail.com
http://www.olhares.com/


 

6º  

Júri 
Catarina Furtado: actriz - apresentadora e Embaixadora das Nações Unidas 

Luiz Carvalho - Fotojornalista Expresso 

António Homem Cardoso – Fotógrafo 

Elias Queirós - morador na Ameixoeira e promotor do Evento Fermento: Comunidades em 

Crescimento. 

O júri é soberano e as suas decisões não são passíveis de recurso. 

 

7º 

Critérios de Avaliação 
a. Qualidade da Fotografia 

b. Originalidade/criatividade 

c. Adequação à mensagem que se pretende transmitir 

 

8º 

Resultados 
a. Os resultados do concurso serão divulgados no site www.olhares.com e expostos no site 

www.eventofermento.com no dia 8 de Outubro de 2010. 

b. Os promotores do concurso podem deliberar no sentido de não ser atribuído o prémio, com 

fundamento na falta de qualidade ou na desconformidade dos trabalhos com os objectivos definidos 

na Clausula 1ª. 

 

9º 

Prémios 
1º Impressora Epson Stylus P50 + Workshop com Luís Carvalho + Máquina Fotográfica 

2º Impressora Epson Stylus P50 + Portfólio Olhares (1 ano)  

3º Impressora Epson Stylus P50 + Portfólio Olhares (6 meses)  

Os 30 melhores trabalhos serão expostos no Centro Ismaili, no Evento Fermento: Comunidades em 

Crescimento, no dia 16 de Outubro de 2010. 

 

10º  

Entrega  
a. A entrega dos prémios será realizada no dia 16 de Outubro numa cerimónia pública do Evento 

Fermento: Comunidades em Crescimento, no Centro Ismaili, em Lisboa.  

b. Os premiados poderão convidar o retratado a estar presente na cerimónia de entrega. 

 

11º 

Direitos 
a. Ao participarem, os fotógrafos garantem a cedência dos direitos das fotografias que participaram 

no concurso, para fins de divulgação, ao Olhares e à Fundação Aga Khan. Os autores garantem que 

possuem as respectivas fotografias em alta resolução (Resolução Mínima 2400 x 1600 pixeis). 

b. O participante garante que as fotografias a concurso são da sua autoria, responsabilizando-se pelo 

seu conteúdo e que a respectiva publicação e exposição não infringe quaisquer direitos de autor, 

direitos conexos ou direitos de propriedade industrial de terceiros. 

 

  



 

12º 

Penalidades 
a. Se constatado plágio da fotografia o concorrente será imediatamente desclassificado.  

b. O não cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento poderá causar, a critério dos 

organizadores, a desclassificação da fotografia e/ou do participante. O acto da inscrição neste 

concurso implica a aceitação de todos os itens deste regulamento.  

c. Todos os casos omissos a este regulamento serão decididos pelo júri. 


