
Regras dos concursos 

Aqui há planta! – concurso de fotografia digital 

1. O concurso destina-se a fotógrafos não profissionais, com idade a partir dos 

14 anos. 

2. Cada concorrente deverá participar individualmente e poderá apresentar 

apenas uma fotografia a concurso. 

3. Só se admitem a concurso fotografias originais tiradas pelo membro que as 

envia. O participante deve por isso ter plenos direitos sobre as fotografias, de 

forma a poderem ser utilizadas pelo ITQB na exposição final.  

4. Fotografias compostas, sobreposições e imagens manipuladas digitalmente, 

assim como fotografias com qualquer outro artifício, são excluídas do concurso. 

5. Características da fotografia: 

a) Devem ser enviadas em anexo no formato JPG, no tamanho mínimo 

de 20x30cm, em 300 dpi de resolução (Resolução mínima 5 megapixéis) 

b) Cada ficheiro deverá ser nomeado com o nome do participante. Ex: 

cristinaoliveira.jpeg  

c) Cada ficheiro não pode exceder os 2MB  

5. As fotografias devem ser enviadas em anexo a uma mensagem de correio 

eletrónico para o seguinte endereço: sci@itqb.unl.pt 

No corpo da mensagem o candidato deve mencionar o nome completo e um 

contacto telefónico.  

6. Critérios de selecção: a seleção das fotografias levará em consideração 

critérios estéticos da imagem, criatividade, originalidade e enquadramento no 

tema do concurso. 

7. O prazo limite de envio dos trabalhos é  4 de Maio.  

8. As melhores fotografias serão premiadas e exibidas no Oeiras Parque. Os 

prémios serão divulgados em breve. 
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9. Os autores selecionados autorizarão a divulgação de imagens e informações 

referentes às respectivas obras no âmbito de quaisquer suportes ou veículos de 

promoção da iniciativa. A participação no concurso implica a aceitação das suas 

condições gerais e regulamentos. Os casos omissos serão resolvidos pela 

Comissão Organizadora. 

 

Plantas fascinantes – concurso de artes plásticas 

1. O concurso é aberto a trabalhos de artes plásticas de formato livre (desenho, 

colagem, pintura, escultura, …), no qual cada concorrente assume a autoria 

exclusiva do trabalho enviado e o caráter original do mesmo.  

 

2. Existem 5 escalões a concurso, que serão avaliados separadamente: 

 3-6 anos 

 7-12 anos 

 13-16 anos 

 > 16 anos 

 > 65 anos  

 

3. Cada concorrente assume o escalão a que se candidata. 

 

4. Cada concorrente deverá participar individualmente e poderá apresentar 

apenas um trabalho a concurso. 

 

5. O trabalho terá que ser entregue em mão no ITQB, enviado por correio para 

Gabinete de Comunicação, ITQB, Av. Republica EAN, 2780-157 OEIRAS, ou 

enviado por email para sci@itqb.unl.pt.  

O candidato deve mencionar o nome completo e o escalão etário a que se 
candidata, bem como um contacto telefónico. 

6. A avaliação dos trabalhos será realizada com base nos seguintes critérios: 
criatividade, enquadramento no tema, originalidade, dificuldade e qualidade 
da execução  
 

7. O prazo limite de envio dos trabalhos é 4 de Maio.  
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8. Os melhores trabalhos serão premiados e exibidos no Oeiras Parque. Os 
prémios serão divulgados em breve. 
 

9. Os autores selecionados autorizarão a divulgação de imagens e informações 
referentes às respectivas obras no âmbito de quaisquer suportes ou veículos 
de promoção da iniciativa. A participação no concurso implica a aceitação das 
suas condições gerais e regulamentos. Os casos omissos serão resolvidos pela 
Comissão Organizadora. 

 

A vida das plantas – concurso de contos  

1. O concurso é aberto a trabalhos do género literário de Conto, no qual cada 
concorrente assume a autoria exclusiva do texto enviado e o caráter original 
do mesmo.  

2. Existem 3 escalões a concurso, que serão avaliados separadamente: 

 7-12 anos  

 13-16 anos 

 > 16 anos 

3. Cada concorrente assume o escalão a que se candidata. 
 

4. Cada concorrente deverá participar individualmente e poderá apresentar 
apenas um texto a concurso. 
 

5. Os contos podem ser escritos em formato digital (“Times New Roman”; estilo-
regular; tamanho de letra 12; parágrafo 1,5) ou em papel. Em nenhum dos 
casos poderá ultrapassar uma folha A4. 
 

6. O conto pode conter desenhos, imagens ou fotos. 
 

7. Os contos devem ser enviados em anexo a uma mensagem de correio 
eletrónico para o seguinte endereço: sci@itqb.unl.pt  

No corpo da mensagem o candidato deve mencionar o nome completo e o 
escalão etário a que se candidata, bem como um contacto telefónico.  

Em alternativa, os contos podem ser enviados por correio para Gabinete de 
Comunicação, ITQB, Av. Republica EAN, 2780-157 OEIRAS, garantindo que as 
informações adicionais são incluídas. 

8. Critérios de selecção: a avaliação dos contos será realizada com base nos 
seguintes critérios: criatividade, enquadramento no tema, originalidade, 
correção e estética da escrita  
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9. O prazo limite de envio dos trabalhos é 4 de Maio.  
 

10. Os melhores contos serão premiados e serão organizadas sessões de leitura 
nas Bibliotecas da Câmara Municipal de Oeiras e publicados na revista 30 
Dias. Os prémios serão divulgados em breve. 
 

11. Os autores selecionados autorizarão a divulgação de imagens e informações 
referentes às respectivas obras no âmbito de quaisquer suportes ou veículos 
de promoção da iniciativa. A participação no concurso implica a aceitação das 
suas condições gerais e regulamentos. Os casos omissos serão resolvidos pela 
Comissão Organizadora. 

 

 


