
 

  

CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

“A REVOLUÇÃO É FEMINISTA!” 

 

A REDE de Jovens para a Igualdade, no âmbito do projeto “III. Encontro Nacional de 

Jovens Feministas”, cofinanciado pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de 

Género, promove um concurso de fotografia sob o tema “A Revolução é Feminista!”. 

Pretende-se com este concurso dar visibilidade às causas feministas e promover a 

utilização da fotografia enquanto ferramenta para o ativismo e despertar de 

consciências.  

As imagens mais visualmente atrativas, criativas, bem executadas, autênticas e 

autoexplicativas integrarão a exposição coletiva do III. Encontro Nacional de Jovens 

Feministas. 

 

A REDE de Jovens para a Igualdade é uma associação sem fins lucrativos que tem como 

objetivo a promoção da Igualdade de Género na juventude, no respeito pelos preceitos 

e orientações das Nações Unidas e da União Europeia recorrendo, para tal, a atividades 

de informação, formação, pressão e influência, investigação, solidariedade e educação 

e cooperação para o desenvolvimento. 

 

Mais informações sobre a REDE, aqui: http://redejovensigualdade.org.pt/ 

 

 

http://redejovensigualdade.org.pt/


 

  

TERMOS E CONDIÇÕES 

1. O concurso está a aberto a jovens fotógrafas/os (amadoras/es e profissionais), 

dos 16 até aos 35 anos de idade.  

2. Para participar é obrigatório o preenchimento e submissão do seguinte 

formulário de inscrição: https://goo.gl/forms/u6TKFR4Ugo4oH7I72 

3. O não preenchimento e não submissão do formulário de inscrição invalida a 

participação no concurso. 

4. Ao submeterem o formulário de inscrição, as/os participantes ficam 

vinculadas/os por estes termos e condições. 

5. As imagens a concurso deverão cumprir com as seguintes exigências para serem 

consideradas elegíveis: 

a. As imagens deverão seguir o tema “A Revolução é Feminista!”. 

b. As imagens deverão ser submetidas na rede social “Instagram”, 

utilizando cumulativamente as seguintes hashtags: #RevolucaoFeminista 

#RedeJovensIgualdade.  

c. Não é exigido título para as fotografias, contudo, as fotografias com título 

não deverão exceder os 100 caracteres, incluindo espaços.  

d. As imagens podem ser provenientes de telemóveis ou câmaras digitais 

com uma resolução suficiente que permita a sua reprodução em formato 

A3. Recomenda-se uma câmara com mais de 10 mega pixels.  

6. Cada participante pode concorrer com um total máximo de 3 fotografias.  

7. As imagens não deverão ter sido publicadas previamente numa outra rede social, 

website ou publicação. 

https://goo.gl/forms/u6TKFR4Ugo4oH7I72


 

  

8. As imagens a concurso ou outras idênticas não deverão ser inscritas noutros 

concursos até ao final deste concurso. 

9. As fotografias não poderão ser retiradas ou alteradas até ao encerramento do 

concurso. 

10. As/os participantes deverão garantir que as fotografias por si submetidas são 

originais suas e que detêm os direitos de autor/a das mesmas. É igualmente da 

sua responsabilidade garantir que as imagens foram recolhidas com a 

autorização expressa dos/as sujeitos/as retratados/as, se aplicável. 

11. Ao inscrever-se a/o participante concede à REDE de Jovens para a Igualdade: 

a. Permissão para publicar as imagens em qualquer suporte para 

finalidades relacionadas com o concurso, nomeadamente na imprensa, 

em sítios da internet, nas redes sociais e noutros materiais promocionais.  

b. O direito de utilizar o seu nome com o objetivo de identificá-la/o como 

autor/a das imagens. 

c. Permissão para imprimir as imagens, caso estas sejam selecionadas para 

integrar a exposição coletiva de fotografia do III. Encontro Nacional de 

Jovens Feministas. 

12. Os direitos das imagens manter-se-ão na posse da/os respetiva/o autor/a.  

13. As imagens a concurso deverão ser submetidas até dia 31 de março, às 23h59.  

14. As imagens a concurso serão avaliadas por um Comité de Seleção, que 

selecionará as 5 imagens mais visualmente atrativas, criativas, bem executadas, 

autênticas e autoexplicativas. 

15. As 5 imagens selecionadas pelo Comité de Seleção integrarão a exposição 

coletiva de fotografia do III. Encontro Nacional de Jovens Feministas.  



 

  

16. As/os participantes cujas imagens tiverem sido selecionadas para integrar a 

exposição serão notificadas/os dentro de 15 dias, após a data de encerramento 

do concurso. 

17. A REDE de Jovens para a Igualdade reserva-se o direito de remover do concurso, 

sem pré-aviso, fotografias que possam infringir a legislação portuguesa em vigor 

e/ou ser contrárias ao espírito dos Direitos Humanos e da Igualdade de Género. 

 

CALENDÁRIO 

Data de abertura – 21 de fevereiro de 2018 

Data de encerramento – 31 de março de 2018 

Período de seleção – 1 a 15 de abril de 2018 

Exposição coletiva de fotografia do “III. Encontro Nacional de Jovens Feministas” – 

abril e maio de 2018 

 

Para qualquer esclarecimento adicional contactar: enjf.rede@gmail.com 


