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REGULAMENTO 

Concurso de Fotografia sobre  
Corrosão e Protecção de Materiais 

 

1. Objectivo 
O Concurso de Fotografia sobre Corrosão e Proteção de Materiais, a realizar em 24 de 

novembro de 2022 em simultâneo com as 8as Jornadas de Corrosão e Proteção de Materiais, tem como 
objectivo incentivar a exposição de fotografias que evidenciem as características e a morfologia dos 
diferentes tipos de corrosão e da proteção anticorrosiva de materiais. 

 
2. Quem pode concorrer 

Todos os participantes nas Jornadas, sendo obrigatória a inscrição. Esta deverá ser feita através 
do site http://jornadascpm.lneg.pt/ 

 
3. Como concorrer 

- Serão consideradas apenas fotografias relacionadas com a corrosão e protecção de peças e/ou 
equipamentos; 

- Cada participante poderá concorrer com um máximo de 2 fotografias; 
- Cada fotografia deverá ter apenas um autor; 
- Serão aceites apenas fotografias originais a cores e a preto e branco; 
- As fotografias deverão ser impressas/reveladas em papel brilhante com dimensões de 
20cmx30cm. Não serão aceites outras dimensões; 
- Não serão aceites fotografias com qualquer tipo de montagem; 
- Não serão aceites fotografias que tenham qualquer marca ou informação que possa identificar 
o autor; 
- Cada fotografia deverá vir acompanhada com um Termo de cedência de direitos de divulgação 
ao LNEG assinado e datado, onde deverá constar o seguinte texto: Declaro conhecer e aceitar 
todas as condições do regulamento do Concurso de Fotografia de Corrosão e Protecção de 
Materiais, organizado pelo LNEG com o apoio da SPM, cedendo gratuitamente os direitos de 
divulgação da fotografia pelo LNEG. 
 

4. Data limite 
As fotografias deverão ser enviadas, via correio ou entregues pessoalmente, até ao dia 21 de 

outubro para: 
LNEG, IP 
Laboratório de Materiais e Revestimentos 
8as Jornadas de Corrosão e Proteção de Materiais – Concurso de fotografia 
Estrada do Paço do Lumiar, nº22, Ed. E, r/c 
1649-038 Lisboa 
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5. Preparação e transporte 

Todas as despesas de preparação, embalagem, transporte e eventuais danos ou extravios são da 
exclusiva responsabilidade dos participantes. 
 
6. Avaliação 

- Cabe ao Júri do Concurso de Fotografia, nomeado pela Comissão Organizadora das 8as Jornadas, 
decidir sobre a aceitação das fotografias a concurso.  
- Todos os participantes das 8as Jornadas poderão votar na fotografia da sua preferência, num 
impresso próprio e depositado em urna, até às 15h do dia do evento. O apuramento dos votos 
será realizado pelo Júri do Concurso de Fotografia. 
- As três fotografias que receberem maior número de votos, serão classificadas em 1º, 2º e 3º 
lugares pelo referido Júri. Em caso de empate cabe ao Júri decidir sobre a classificação. 
 - Após decisão do júri não são admitidos quaisquer recursos. 
- A divulgação das fotografias vencedoras do Concurso será realizada durante a Sessão de 
Encerramento das Jornadas. 

 
7. Prémio 

Serão atribuídos aos autores das fotografias classificadas em primeiro, segundo e terceiro 
lugares, prémios simbólicos.  
 
8. Exposição 

As fotografias estarão expostas durante todo o dia da realização das Jornadas. 
 
9. Condições Gerais 

- Não é permitida a participação do Júri neste concurso. 
- Todas as fotografias enviadas para este concurso, independentemente da classificação 
pertencerão ao acervo do Laboratório de Materiais e Revestimentos do LNEG, podendo este 
divulgá-las, a seu critério, sem aviso prévio ao autor, desde que devidamente identificado o seu 
autor e o seu título. 
- O material que não cumprir o presente regulamento será automaticamente desclassificado do 
concurso. 
- Todos os casos omissos serão resolvidos pelo Júri do Concurso de Fotografia.  
 
 
 
 
 


