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PARTICIPA!

CONSULTE AS NORMAS DE PARTICIPAÇÃO @municipiomoita

Prémio - Máquina fotográfica Canon 



CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
1. O Município da Moita vai assinalar o Dia Mundial do Turismo com a realização do 2º 
Desafio Fotográfico #VisitMoita, que decorrerá no Instagram entre 1 e 30 de setembro 
de 2019. 

2. Podem participar, independentemente do concelho de residência, todos os utilizado-
res a título individual e com perfil público, que mantenham esta definição pelo menos até 
ao dia da entrega de prémios. Grupos, associações, blogues, jornais, empresas ou outras 
entidades de natureza coletiva ficam excluídos.

3. Considera-se que são participantes do Desafio Fotográfico #VisitMoita, os utilizadores 
que publicarem separadamente um máximo de cinco fotografias de acordo com os 
requisitos adiante indicados, não sendo necessário qualquer procedimento de inscrição. 
Se o número for ultrapassado, só serão consideradas as primeiras cinco.

4. As fotografias publicadas deverão refletir de forma inequívoca, a promoção da oferta 
turística local, evidenciando a sua relação com o projeto municipal “Moita Património 
do Tejo”:

O projeto municipal “Moita Património do Tejo” tem por missão assegurar a 

preservação do conhecimento associado às técnicas ancestrais da arte da 

construção naval em madeira, utilizadas ainda em Sarilhos Pequenos, no único 

estaleiro de construção de embarcações tradicionais em madeira do estuário 

do Tejo, garantindo que estas sejam transmitidas às futuras gerações, com a 

sua inscrição na UNESCO, na Lista Representativa do Património Cultural 

Imaterial da Humanidade que Necessita de Salvaguarda Urgente.

5. Serão admitidas a concurso as fotografias a cores que estiverem em consonância 
com o tema, obtidas através de telemóvel, tablet, máquina fotográfica ou outro equipa-
mento digital, com possibilidade de uso de edição, e desde que acompanhadas com os 
seguintes elementos:

• Local onde foi captada
• Legenda concisa de contextualização
• Identificação do perfil @municipiomoita
• Inclusão das hashtags #visitmoita #moitapatrimoniodotejo #desafiofotograficomoita2019 
#visitportugal

6. O júri, constituído por um representante da Câmara Municipal da Moita, que preside, 
e por profissionais das áreas do turismo, fotografia e património, irá premiar os/as 
autores/as que mais se destacarem pelo seu talento, criatividade, qualidade e originali-
dade, atribuindo:
• Prémio do Vencedor – Máquina fotográfica Canon. 
• Menções Honrosas - Voucher para um passeio de três horas a bordo do varino “O Boa 
Viagem”, válido para duas pessoas, para a época fluvial de 2020.

7. A fotografia que tiver o maior número de “Gostos” por parte dos utilizadores do Insta-
gram, será eleita a Escolha do Público.

8. A entrega dos prémios terá lugar no dia 12 de outubro, sendo as fotografias premiadas 
divulgadas nas plataformas digitais do Município da Moita. 

9. Para efeitos do número anterior, os participantes serão contactados através do Insta-
gram para indicarem o nome completo. No dia, deverão apresentar o cartão de cidadão 
e assinar a declaração de receção do respetivo prémio.

10. O júri pode deliberar não atribuir algum ou mesmo todos os prémios, se considerar 
que nenhuma das fotografias apreciadas reúne os requisitos de qualidade exigidos. 

11. Ao participar, fica implícita a garantia de que o/a participante é o/a autor/a das 
fotografias, assumindo este/a a inteira e exclusiva responsabilidade por eventuais recla-
mações de terceiros sobre alegados direitos de autor e direitos conexos. 

12. Os/as autores/as das fotografias premiadas, autorizam expressamente o Município da 
Moita a utilizá-las para fins de divulgação, reprodução e publicação, com o compromisso 
de ser feita menção ao seu nome. 

13. As situações omissas serão analisadas caso a caso pela organização ou pelo júri e 
das suas decisões não caberá recurso. 

14. Todos os pedidos de esclarecimento devem dirigidos para o endereço sec.turismo 
@mail.cm-moita.pt
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