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NORMAS DE FUNCIONAMENTO 

 

ENQUADRAMENTO 

 

O Município de Lisboa organiza o Desafio de fotografia “O meu Bairro é Lisboa” para celebrar o 
décimo ano do programa BIP/ZIP. 

A Estratégia de Desenvolvimento Local BIP/ZIP assenta na energia dos parceiros e comunidade 
locais da Cidade de Lisboa no quadro do Programa Local de Habitação (PLH), tendo surgido em 
2010 como um novo instrumento de política pública que visa construir uma matriz de 
Cogovernação para a cidade, pelo incitamento à participação e envolvimento local. Assenta em 
processos de participação e cooperação local, que coletivamente possam convergir, de forma 
decisiva, para o desafio de todas as cidades e meios urbanos: a coesão sócio territorial. 

Em 2021, a Estratégia de Desenvolvimento Local BIP/ZIP celebra 10 anos desde a sua fundação. 
O Desafio de fotografia “O Meu Bairro é Lisboa” decorrerá durante os meses de abril e maio de 
2021. 

 

CAPÍTULO I 

OBJETIVOS E ÂMBITO 

1.1. Objetivos: 

 

a. Promover as iniciativas locais e a Energia BIP/ZIP de Lisboa, na celebração do décimo ano 

BIP/ZIP, através da participação no Desafio fotográfico dirigido aos residentes na cidade de 

Lisboa; 

b.  Divulgar o acervo do Arquivo Municipal de Lisboa/Fotográfico; 

c. Convocar a participação dos lisboetas para uma seleção autoral de imagens de Lisboa, no 

site do Arquivo Municipal de Lisboa/Arquivo Fotográfico; 

d. Convidar todos os residentes a fazerem uma recolha fotográfica do seu bairro. 
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CAPÍTULO II 

CANDIDATURAS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 Candidaturas 

A inscrição de participação e submissão de propostas decorre entre 20 de abril e 20 de maio 

de 2021. 

2.2 Condições de participação 

a) A inscrição no Desafio fotográfico é gratuita. 

b)  Podem participar todos os residentes da cidade de Lisboa. 

c) O Desafio fotográfico “O meu Bairro é Lisboa” é aberto ao público em geral, excluindo-se os 

membros do júri. 

d) Os participantes com idade inferior a 18 anos deverão entregar uma declaração do seu 

representante legal.  

e) Os participantes devem concorrer individualmente. 

f) A participação no Desafio divide-se em duas fases:  

 

I. 

Escolha de imagens do Arquivo Municipal de Lisboa/Arquivo Fotográfico: 

a) Cada participante submeterá a sua seleção de imagens do site Arquivo Fotográfico, através 

do link: X-arqWeb (cm-lisboa.pt), até cinco fotografias, devidamente identificadas, com 

menção ao bairro e respetiva freguesia.  

b) Será constituída uma galeria virtual do Desafio fotográfico, contendo todas as imagens 

escolhidas e os participantes poderão ver a sua seleção no site do Arquivo Municipal de 

Lisboa e do programa BIPZIP. 

  

https://arquivomunicipal3.cm-lisboa.pt/X-arqWEB/
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II. 

Registo fotográfico: 

a) O Júri selecionará até vinte participantes para apresentarem as suas imagens originais do 

seu bairro. Todos os participantes selecionados para recolherem imagens e integrarem a 

exposição pública podem apresentar até três fotografias, as quais ficarão reservadas à 

seleção do júri, salvaguardando o direito de apresentação pública em local a definir, de 

acordo com a evolução da situação pandémica. 

 

b) Os participantes poderão apresentar fotografias a cor ou preto e branco, sem restrições 

técnicas. As fotografias devem ser enviadas até às 24h00 do dia 20 de maio de 2021, por 

correio eletrónico para 10anosbipzip@cm-lisboa.pt identificando no Assunto “Desafio 

Fotográfico O meu Bairro é Lisboa”.  

 

c) Todas as fotografias submetidas ao Desafio devem ser originais e inéditas, não tendo sido 

usadas em plataformas digitais ou submetidas a outro Desafio ou concurso de fotografia, 

respeitando a temática definida. 

 

d) Ao enviar as fotografias, os participantes devem assegurar que estas não contêm: 

 Algo suscetível de violar os direitos de terceiros; 

 Pessoas reconhecíveis, lugares privados, obras de arte, logotipos ou nomes de marcas a 

menos que seja possível garantir que essas pessoas, ou lugares concederam as 

autorizações necessárias para a utilização e publicação das fotografias no âmbito deste 

Desafio fotográfico. 

 

e) O Município de Lisboa reserva-se o direito de desqualificar participações incompletas ou 

que não cumpram qualquer parte ou a totalidade das presentes Normas. 

  

mailto:10anosbipzip@cm-lisboa.pt
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CAPÍTULO III 

DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

a) Os participantes são responsáveis pela originalidade das fotografias apresentadas, 

garantindo a sua autoria e assumindo toda a responsabilidade decorrente de reclamações 

de terceiros no que respeita a direitos de autor e direitos conexos. Caso não cumpram esta 

regra, serão desclassificados e o seu trabalho não será considerado.  

b) A inscrição no Desafio inclui autorização do titular dos direitos de autor, preenchida e 

assinada ou do seu representante legal, no caso de menores de 18 anos. Só serão admitidas 

inscrições nas quais conste esta autorização, incluindo a assinatura manual digitalizada 

idêntica à do cartão de cidadão/passaporte, caso não utilize assinatura digital. 

c) A autorização supra referenciada considera-se concedida pela assinatura do titular dos 

direitos de autor aposta na Ficha da Obra Selecionada, assumindo o conhecimento das 

Normas do Desafio. Deverá ser usada assinatura digital ou assinatura manual, com 

digitalização do documento respetivo.  

d) O Município de Lisboa compromete-se a referir o nome do autor das fotografias nas 

utilizações que venha a fazer das mesmas. 

 

CAPÍTULO IV 

JÚRI 

a) As fotografias serão apreciadas por um Júri, entre 20 e 30 de maio. 

b) O Júri do Desafio fotográfico “O meu Bairro é Lisboa” é composto pelos seguintes 

elementos: 

 Cândida Pinto 

 Herberto Smith 

 Maria Vitória (Programa BIPZIP) 

 Paula Figueiredo (Arquivo Municipal de Lisboa/Fotográfico) 

 Nuno Ferreira Santos  

c) A organização do Desafio pode, a qualquer momento, alterar a composição do júri caso as 

circunstâncias assim o exijam. 
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CAPÍTULO V 

DECISÕES DO JÚRI  

As decisões do Júri, tomadas por unanimidade ou maioria, são soberanas e irrevogáveis, não 

havendo lugar a recurso. 

 

CAPÍTULO VI 

RESULTADOS DO DESAFIO E PRÉMIO 

a) Todos os participantes receberão uma Declaração de Participação, mediante solicitação por 

correio eletrónico para 10anosbipzip@cm-lisboa.pt  

b) Todas as fotografias dos participantes selecionados serão expostas em espaço a definir. 

c) Do conjunto exposto serão selecionadas as dez melhores fotografias, que terão um prémio 

de reconhecimento. 

 

CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

a) A participação no Desafio fotográfico “O meu Bairro é Lisboa” implica o conhecimento e a 

aceitação integral das presentes Normas. 

b) Os casos omissos nas presentes Normas serão decididos pelo Município de Lisboa, única 

entidade competente para o efeito. 

c) Eventuais esclarecimentos devem ser solicitados através do seguinte endereço eletrónico: 

10anosbipzip@cm-lisboa.pt. 

 

mailto:10anosbipzip@cm-lisboa.pt
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