
CONCURSO FOTOGRÁFICO SOBRE O PORTO 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

 

________________________________________________________________________________________ 

Praça General Humberto Delgado, 4049-001 Porto| fotografiaporto2019@cm-porto.pt  
 

 

 

 

 1. N.º _____(a preencher pelos serviços) 

  

2. Nome do Concorrente* _________________________________________________________________ 

3. Data de Nascimento** ___________________________ 

4. Naturalidade* ___________________________ 

5. Nº Doc. de Identificação* ___________________________ 

6. Nº de Contribuinte* ___________________________ 

7. Telefone | Telemóvel ___________________________ 

8. Morada* _________________________________________________________________ 

9. Código Postal* _____________-_______PORTO  

10. Anexo ___ fotografias*   (número de fotografias) 

11. Endereço eletrónico* ___________________________________________@_____________________ 

12. Declaro sob compromisso de honra que: 

 i.    sou o autor da fotografia;  

 ii.    a fotografia é original e inédita;  

 iii.    a fotografia nunca foi submetida, premiada ou editada no âmbito de qualquer outro concurso 

ou projeto; 

 

 iv.    foram acautelados todos os direitos à imagem, tendo sido obtido o consentimento do(s) 

retratado(s), sempre que aplicável; 

 

 v.  assumo toda a responsabilidade decorrente de reclamações de terceiros respeitantes a direitos 

de autor e direitos conexos. 

 

 vi. possuo a minha situação fiscal regularizada perante a Autoridade Tributária.  

 Declaro que cedo os direitos de autor das fotografias ao Município do Porto, que as poderá utilizar 

em publicações e meios de divulgação da instituição, renunciando o autor a qualquer contrapartida 

financeira, ou de outra índole pela sua utilização, comprometendo-se o Município a mencionar o 

nome do autor das fotografias nas utilizações que delas venha a fazer. 

 

 Declaro que tenho conhecimento que o Município do Porto utiliza os dados pessoais recolhidos 

para a finalidade de inscrição na presente edição do concurso. E que os dados pessoais serão 

conservados pelo prazo de 10 anos. 

 

 Declaro que todos os dados fornecidos são verdadeiros e que li e aceito o Programa do Concurso.  

 

Data de entrega                                                                  Assinatura do participante 

__/__/_____                                                                        __________________________________________________ 

 

Notas: 

* campo de preenchimento obrigatório. 

**Os candidatos menores de dezoito (18) anos devem anexar autorização para participar de um dos pais ou do representante legal.  

Para mais informações sobre as práticas de privacidade do Município do Porto envie um email para rgpd@cm-porto.pt. 

A presente ficha de inscrição deve ser enviada para o endereço de e-mail fotografiaporto2019@cm-porto.pt, juntamente com as fotografias 

(anexar as fotografias via link do WeTransfer ou outro serviço de transferência de arquivos baseado em nuvem).   

mailto:rgpd@cm-porto.pt
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