Por ocasião do seu 133º aniversário, a Administração do Porto de Lisboa (APL) promove
um desafio de Fotografia com o tema “1 porto, 2 margens,11 municípios, 200Km para
fotografar”, dirigido a toda a população que pretenda participar, respeitando e seguindo
as seguintes normas:

1. Podem participar no desafio os cidadãos portugueses e estrangeiros residentes em
Portugal, maiores de 18 anos.
2. A participação no desafio é gratuita e apenas implica a aceitação integral das presentes
normas.

1. Só são aceites neste desafio fotografias em formato digital JPEG, PNG ou TIFF, inéditas
e recolhidas nos 200 quilómetros das margens envolventes do Porto de Lisboa, cuja
área de jurisdição portuária confina com os territórios dos onze municípios que abraçam
o estuário do Tejo: Benavente, Alcochete, Almada, Barreiro, Lisboa, Loures, Moita,
Montijo, Oeiras, Seixal e Vila Franca de Xira.
2. São admitidas fotografias a preto e branco e a cor;
3. Cada participante pode apresentar, neste desafio, o máximo de cinco imagens, mas só
se aceitam duas do mesmo local;
4. Os participantes garantem à entidade promotora que são os criadores das fotografias
apresentadas neste desafio e que elas não violam qualquer direito de autor de terceiros.
É neste pressuposto que as fotografias serão recebidas.

1. As imagens devem ter as dimensões mínimas de 4252 pixels, do lado maior da imagem,
e com o tamanho do documento em 300 dpi;
2. O ficheiro digital de cada foto deve incluir os seguintes itens: identificação do local
fotografado, georreferenciação, data da fotografia e nome do autor; nome da
fotografia, se o tiver (opcional);

3. Todas as imagens poderão ser expostas ao público e divulgadas nos canais de
comunicação da APL.
4. As imagens terão de ser enviadas em formato digital, independentemente do suporte
em que tenham sido captadas;
5. O prazo de entrega dos trabalhos para o concurso termina às 24h00 do dia 31 de março
de 2021.

1. As fotografias devem ser enviadas para participação através do endereço:
desafio.200km@portodelisboa.pt, a partir do dia 5 de novembro de 2020.

1. Os participantes cedem à entidade promotora, de forma gratuita e incondicional, os
direitos de utilização não comercial das imagens, quer para promoção desta iniciativa,
quer para fins próprios.
2. Os participantes cedem ao Porto de Lisboa o direito de exibir e difundir nos seus espaços
as imagens enviadas para este desafio durante o decorrer do mesmo ou após a sua
conclusão.
3. A APL compromete-se a respeitar a confidencialidade e segurança dos seus dados
pessoais de acordo com os termos aprovados pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados, da
União Europeia, pela entidade promotora do evento, entidade responsável pelos dados, destinandose exclusivamente à prestação dos serviços necessários à participação no evento..

1. A APL vai organizar a divulgação das melhores fotografias do Desafio que cumpram os
requisitos acima indicados, em 2021 em formato ainda a decidir.
2. A melhor foto escolhida pela APL será ampliada e exposta no edifício da Gare Marítima
de Alcântara.
3. Dúvidas ou questões omissas serão respondidas através de email:
desafio.200km@portodelisboa.pt.
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