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No contexto completamente atípico em que vivemos de Pandemia Global, o Clube Millennium bcp 
apresenta-lhe um desafio divertido e para toda a família: fotografar aqueles que nos acompanham no 
nosso-dia-a-dia, os nossos animais de estimação. 

Este é um desafio que lhe permitirá aliar ao gosto pela fotografia, a oportunidade de revelar o seu talento e 
criatividade e a registar para a posterioridade os laços que tem com estes companheiros. 

Artigo 1.º 

Objetivos 

1. A fotografia como forma de expressão artística e meio de comunicação é um passatempo cada vez 
mais saudável na medida em que, dependendo das condições e ambiente em que é praticada, permite 
um contacto com a natureza ou uma saída da rotina que é sempre benéfica para os seus praticantes. 

2. O “Concurso de Fotografia de Animais de Estimação" é uma iniciativa organizada pelo Clube 
Millennium bcp e destina-se a promover e desenvolver as melhores fotografias realizadas pelos 
associados do Clube Millennium bcp e, simultaneamente, divulgá-las online no seu espaço de acesso 
universal -   www.clubemillenniumbcp.pt. 

Artigo 2.º 

Concorrentes 

1. O concurso destina-se exclusivamente aos Associados do Clube Millennium bcp. 

2. É vedada a participação no “Concurso de Fotografia de Animais de Estimação em Tempo de 
Pandemia" do Clube Millennium bcp: 

a) aos empregados do Clube Millennium bcp e seus familiares; 

b) aos membros dos Órgãos Sociais do Clube Millennium bcp e seus familiares; 

c) ao júri e seus familiares. 

3. A participação no concurso é gratuita e implica a aceitação integral do presente Regulamento. 

Artigo 3.º 

Tema e Categorias 

O tema do Concurso é “Animais de Estimação em Tempo de Pandemia” e dentro desta temática poderão 
ser apresentadas imagens sem outros condicionalismos. 

Artigo 4.º 

Calendarização 

1. A participação no concurso decorrerá até às 23.59H do dia 22/07/2020, não sendo admitidas 
participações enviadas após esta data. 

2. O mês de agosto de 2020 será destinado ao apuramento das melhores fotografias a concurso, salvo 
nos casos em que a qualidade, originalidade e criatividade a concurso, não permita tal apuramento. 

3. O(s) vencedor(es) será(ão) anunciado(s) até ao dia 30/09/2020. 

Artigo 5.º 

Admissão e Receção de Participações 

1. Os concorrentes poderão participar com trabalhos a “Cores” e/ou a “Preto e Branco”. 

2. Cada concorrente poderá apresentar a concurso até um máximo de 4 (quatro) fotografias. 

3. As participações deverão ser enviadas por e-mail para o endereço 
clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt e deverão obedecer às seguintes premissas: 

http://www.clubemillenniumbcp.pt/
mailto:clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt
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a) No «Assunto» do e-mail da participação de colocar “Passatempo de Fotografia de Animais de 
Estimação em Tempo de Pandemia"; 

b) No «Corpo da Mensagem» deve explicitar “Nome do Participante”, o respetivo n.º de sócio no 
Clube Millennium bcp (ou n.º de colaborador Mbcp); 

c) No «Corpo da Mensagem» deverá(ão) ser indicado(s) o(s) “Nome(s) do(s) Animal(ais)” 
fotografado(s) e ser incluída uma pequena história sobre o(s) mesmo(s) [máximo 1.000 
caracteres (p/ animal fotografado)]; 

d) As fotografias enviadas não deverão conter qualquer tipo de informação inscrita nas mesmas, 
como data, nome do participante, local onde foram tiradas, molduras ou qualquer outro tipo de 
efeito, sob pena de não serem admitidas; 

e) As fotografias a concurso não deverão conter tratamento ou embelezamento digital excessivo, 
sob pena de não serem admitidas porquanto passarão a ser “Arte Digital”; 

f) As fotografias a concurso deverão ser digitais e enviadas em formato “.jpg”, ou “.png”, ou “.tiff”; 

g) As fotografias a concurso deverão ter no mínimo 300Kb e não ultrapassar a dimensão de 3Mb; 

h) A data de captura das imagens submetidas a concurso não poderá ser anterior a 11/03/2020 
(data da declaração COVID-19 como uma pandemia internacional pela OMS); 

i) O nome dos ficheiros a enviar deverá respeitar o seguinte formato «FOTO-AE_”n.º Sócio 
CMbcp”_##.ext» (p.ex. «FOTO-AE_509999998_01.jpg». 

Artigo 6.º 

Pré-Avaliação e Publicação 

1. A pré-avaliação deste concurso será composta pelos membros do Clube Millennium bcp. 

2. Nesta pré-avaliação, vão ser tidos em consideração aspetos relacionados com o tema do concurso, a 
resolução, ou a violação de qualquer uma das regras do concurso. 

3. A falta de algum dos elementos solicitados na submissão das participações exclui automaticamente a 
participação no concurso.  

4. No caso de as fotografias apresentadas não reunirem critérios de qualidade e originalidade 
considerados mínimos pelo Júri, este reserva-se o direito de não atribuir qualquer prémio. 

5. As fotografias admitidas serão publicadas no website do Clube Millennium bcp. 

Artigo 7.º 

Júri 

1. O Júri do concurso é composto por 3 (três) elementos: 

a) O Diretor do Clube Millennium bcp responsável pela Secção de Fotografia. 

b) O elemento responsável pela Secção de Fotografia na “Zona Norte”. 

c) O elemento responsável pela Secção de Fotografia na “Zona Sul”. 

2. O júri reunirá no mês de agosto e classificará as fotografias admitidas a concurso e o texto que as 
acompanha com vista ao apuramento do(s) vencedor(es). 

3. A classificação do júri basear-se-á em critérios de qualidade técnica e estética, e originalidade no 
âmbito do tema do concurso.  

4. O Presidente do júri terá voto de qualidade e será designado entre os 3 elementos que o compõem. 

5. A decisão do júri é final e irrevogável não cabendo recurso. 

6. Apesar da atribuição dos prémios recair a cada trabalho individualmente, o júri poderá atribuir 
excecionalmente os prémios ao conjunto dos trabalhos apresentados pelo concorrente. 
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Artigo 10.º 

Prémios 

1. Voucher de bens e/ou serviços a favor do(s) animal(ais) protagonista(s) da fotografia vencedora. 

2. Impressão/Ampliação de 40x60cm da fotografia vencedora. 

Artigo 11.º 

Resultados do Concurso e Entrega dos Prémios 

1. Os resultados serão divulgados através do website do Clube Millennium bcp a partir do dia da 
comunicação dos prémios ao(s) vencedor(es). 

2. O Autor da fotografia vencedora será Premiado. 

3. O Autor/Participante Premiado será notificado pelo Clube Millennium bcp. 

Artigo 12.º 

Patrocínios 

1. O concurso terá como patrocinador oficial o Clube Millennium bcp, o qual suportará todos os custos 
do mesmo. 

Artigo 13.º 

Aceitação 

A participação neste concurso pressupõe a plena aceitação de todas e cada uma das condições do presente 
Regulamento e da decisão, inapelável, do Júri. 

Artigo 14.º 

Divulgação e Publicação 

1. Os Autores / Participantes cedem direito de publicação e exposição das fotografias submetidas a 
concurso, na forma deste regulamento. 

2. A organização (Clube Millennium bcp) reserva-se o direito de expor, publicar ou reproduzir quaisquer 
dos trabalhos admitidos a concurso, salvaguardando sempre a identificação do seu Autor. 

3. Os trabalhos poderão ser difundidos nos veículos disponíveis e utilizados para a divulgação do Clube 
Millennium bcp sempre que este entenda ser pertinente e/ou necessário. 

Artigo 15.º 

Apoio a dúvidas e questões 

Ao longo do concurso, os participantes poderão colocar questões e dúvidas, pedidos de esclarecimento 
e/ou de opinião sobre qualquer assunto relacionado com o concurso através do endereço de e-mail: 
clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt  

Artigo 16.º 

Disposições Finais 

Os casos omissos do presente regulamento serão resolvidos pelo júri e organização do concurso e da sua 
discussão não há recurso. 

Clube Millennium bcp 
A Direção 
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