
 

CONCURSO FLASHES DE VIDA INDEPENDENTE 

 
- REGULAMENTO -  

 
 

1. ENQUADRAMENTO  

 

1.1. O Centro de Vida Independente (CVI), organização sem fins lucrativos, constituída 

e dirigida por pessoas com diversidade funcional, tem por objetivo base a defesa e 

a divulgação da filosofia de Vida Independente em Portugal. No âmbito desta 

missão, organiza o Concurso de Fotografia “Flashes de Vida Independente”.  

 

1.2. O concurso Flashes de Vida Independente pretende dar a conhecer através da arte, 

de forma subjetiva, diferentes formas de ver e sentir o que poderá ser para cada um 

o conceito de Vida Independente, estando aberto a qualquer visão fotográfica sobre 

o tema da Vida Independente, sem exceção, permitindo assim que a comunidade 

em geral tenha acesso a esta temática de forma ampla, variada e artística. 

 

1.3. A Filosofia de Vida Independente preconiza que a pessoa com deficiência passe de 

sujeito passivo (“de quem é cuidado”), para uma situação em que passa a ter o 

controlo da sua vida, definindo os apoios que necessita e a forma como são 

prestados. A Rede Europeia de Vida Independente, ENIL, defende que  

 

“A Vida Independente é possível através da combinação de diversos factores 

ambientais e individuais que permitem que as pessoas com deficiência passem a 

ter controlo sobre as suas próprias vidas, o que inclui a oportunidade de fazer 

escolhas e tomar decisões sobre onde morar, com quem viver e como viver. Os 

serviços devem ser acessíveis a todos e, na base da igualdade de oportunidades, 

permitindo assim às pessoas com deficiência flexibilidade na sua vida diária. A Vida 

Independente requer que o ambiente construído e os transportes sejam acessíveis, 

que haja disponibilidade de ajudas técnicas, acesso à assistência pessoal e/ou 

serviços de base comunitária.” 

 

1.4. No dia Europeu da Vida Independente, este Concurso surge não apenas como uma 

celebração da data, mas também como uma forma de colocar em imagem aquilo 

que muitas vezes é ainda invisível para a sociedade, dando a oportunidade a cada 

um de dar a sua visão sobre esta Filosofia. 

 

Para saber mais sobre o CVI: 

www.vidaindependente.org  

www.facebook.com/Cvidaindependente/ 

 

 

 

 

http://www.vidaindependente.org/


 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. O objetivo principal deste concurso é sensibilizar os cidadãos Portugueses para o 

conceito de Vida Independente, através da exposição de fotografias que traduzam a 

visão dos autores sobre o conceito, em data e local público a definir. Paralelamente, 

pretendemos comemorar com a comunidade o Dia Europeu da Vida Independente 

(5 de Maio) com a exposição dessas fotografias no espaço dos Direitos Sociais de 

Lisboa, onde se localiza a sede do CVI.  

 

 

3. CANDIDATURAS 

 

3.1. O Concurso Flashes de Vida Independente está aberto a qualquer visão fotográfica 

sobre o tema da Vida Independente, sem exceção, permitindo assim que a 

comunidade em geral tenha acesso a esta temática de forma ampla, variada e 

artística. 

 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ACESSO E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

  

4.1. A inscrição é gratuita.  

 

4.2. A participação está aberta a todos os residentes em Portugal. No caso do 

concorrente ser menor, terá de ser submetida a autorização parental ou do 

representante legal no ato da candidatura. 

 

4.3. Os participantes podem apresentar-se individualmente ou em grupo 

informal/associativo. 

 

4.4. Cada participante pode concorrer no máximo com 3 fotografias. 

 

4.5. Suporte digital de cada fotografia em formato JPG com 2000 pixéis no lado maior e 

72 DPI’s ou Formato Tiff com 2000 pixéis no lado maior e 300 DPI’s. 

 

4.6. As fotografias a concurso não podem ter sido submetidas à apreciação de júris em 

outros concursos formais. 

 

4.7. A candidatura deve conter Fotografia(s), Memória Descritiva (onde conste o título e 

legenda de cada fotografia, com um máximo de 300 caracteres), Biografia do 

Autor/Entidade, Identificação Pessoal e a Ficha de Inscrição devidamente 

preenchida e assinada. 

 

4.8. As candidaturas estão limitadas a trabalhos originais, nunca antes exibidos ou 

expostos e sobre os quais o participante detenha os respetivos direitos de autor, 

nem trabalhos submetidos a outros concursos. 

 

4.9. Não serão aceites fotografias manipuladas digitalmente, ou que incluam molduras, 

assinaturas, datas ou outros dados, ou efeitos inseridos sobre a imagem. No 



 

entanto, é possível fazer ajustes, como por exemplo: brilho, saturação, contraste ou 

nitidez e remoção de pequenos spots. 

 

4.10. Dossier de Candidatura 

 

4.10.1. Só serão aceites fotografia(s)com as seguintes características: 

a) 1 a 3 fotografias, do mesmo formato e com a mesma qualidade de 

impressão; 

b) Suporte digital de cada fotografia em formato JPG com, no mínimo, 2000 

pixéis no lado maior e 200 DPI’s ou Formato TIFF com, no mínimo, 2000 

pixéis no lado maior e 300 DPI’s; 

 

4.10.2. Memória descritiva de cada fotografia até 300 carateres; 

 

4.10.3. Biografia do autor/grupo. 

 

4.10.4. Cada fotografia deverá ter o título no nome do ficheiro. 

 

4.10.5. Ficha de inscrição digitalizada com dados pessoais corretos e assinatura, 

disponibilizada juntamente com o anúncio da candidatura e no site do CVI. 

 

 

5. PRAZOS E MEIOS DE ENTREGA 

 

5.1. A Candidatura deve ser enviada por correio eletrónico, até às 23.59h do dia 25 de 

Abril para cvi.concursos@gmail.com 

 

5.2. A cada candidatura será atribuído um número de identificação. Este número será 

disponibilizado aos concorrentes, via e-mail, após receção da candidatura válida. 

 

5.3. O CVI não se responsabiliza por qualquer deterioração apresentada, ao nível da 

impressão, pelos trabalhos entregues. 

 

5.4. As candidaturas são avaliadas pelo júri entre 26 e 30 de Abril de 2017. 

 

5.5. As 10 fotografias mais votadas serão apresentadas no dia 05 de Maio de 2017 – 

Dia Europeu da Vida Independente – durante um evento a decorrer no no espaço 

dos Direitos Sociais de Lisboa, onde se localiza a sede do CVI.  

 

5.6. As 10 fotografias mais votadas serão apresentadas ainda em data e local público 

a definir, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa.   

 

 

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

6.1. As candidaturas são submetidas ao exame do júri que seleciona um vencedor e 

tantas menções honrosas quantas consideradas pertinentes. 

 

mailto:cvi.concursos@gmail.com


 

6.2. O júri do Concurso Flashes de Vida Independente será composto por: 

I. Diogo Martins, Presidente do Centro de Vida Independente. 

II. Fernando Fontes, Sociólogo e Investigador no Centro de Estudos Sociais. 

III. Nuno Saldanha, Professor Coordenador do Curso de Fotografia do IADE. 

 

6.3. O júri irá analisar e avaliar as fotografias com base nos seguintes critérios: 

a) Apresentação dos elementos solicitados na ficha de participação e adequação ao 

tema; 

b) Originalidade; 

c) Universalidade; 

d) Criatividade; 

e) Composição e características técnicas; 

f) Qualidade das fotografias rececionadas. 

 

6.4. Das decisões do Júri não há recurso. 

 

6.5. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos por deliberação da Direção 

da Associação – Centro de Vida Independente. 

 

 

7. PRÉMIOS 

 

7.1. As 10 fotografias mais votadas serão exibidas em forma de exposição (a) num 

evento dia 5 de Maio no espaço dos Direitos Sociais em Lisboa, onde se localiza a 

sede do CVI, e (b) e numa praça emblemática de Lisboa, em data e local a definir. 

 

7.2. As fotografias nos 3 primeiros lugares terão destaque ao nível do tamanho de 

impressão. 

 

 

8. NOTIFICAÇÃO DOS VENCEDORES  

 

8.1. Os vencedores serão contactados por e-mail ou telefone antes do dia do evento. 

 

8.2. Depois do evento de inauguração da exposição, são anunciados os nomes dos 

premiados com as respetivas fotos, nas redes sociais, nos suportes de 

comunicação do CVI e em qualquer outro meio de comunicação social que deseje 

fazê-lo. 

 

8.3. Todas as fotografias vencedoras (10 primeiros lugares) são expostas em local e por 

período de tempo a determinar. 

 

 

9. DIREITOS 

 

9.1. O participante garante que as fotografias a concurso são da sua autoria, 

responsabilizando-se pelo seu conteúdo, e que a respetiva publicação e exposição 

não infringe quaisquer direitos de autor, direitos conexos ou direitos de propriedade 



 

industrial de terceiros. 

 

9.2. Em todas as fotografias com pessoas, o participante garante ter autorização das 

mesmas para a sua publicação e exposição. 

 

9.3. Ao CVI é concedido o direito de publicação, parcial ou integral, das fotografias 

concorrentes, no âmbito da comunicação institucional, em, por exemplo, anúncios, 

convites, folhetos, cartazes, etc. desde que, assegurando menção ao autor. 

 

9.4. Não é permitida a utilização das fotografias para fins comerciais ou campanhas de 

venda. 

 

 

10. CLÁUSULAS RESOLUTÓRIAS 

 

10.1. Os organizadores podem anular este concurso de pleno direito, qualquer que 

seja a causa. Não é concedida qualquer indemnização aos participantes deste 

concurso. 

 

10.2. O número de fotos expostas poderá variar consoante o orçamento 
cabimentado para o concurso. 
 

10.3. Todos aqueles que participam no concurso aderem automaticamente a todas 
as cláusulas deste regulamento. 

 

 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

11.1. A participação no concurso implica a prestação de informações verdadeiras e 

a aceitação plena das normas do presente regulamento. 

 

11.2. Tudo o que não estiver mencionado neste regulamento será decidido pela 

direção da Associação CVI. 

 

Eventuais esclarecimentos devem ser solicitados à organização:     

cvi.concursos@gmail.com 

 

 


