
 



 

 

 

1 | Enquadramento 

 

O projeto Turistando por Bragança é promovido pela ACISB – Associação 

Comercial, Industrial e Serviços Bragança no âmbito Programa Valorizar – 

Linha de Apoio à Sustentabilidade.  

Esta operação tem como principal objetivo contribuir para a valorização e 

preservação do património natural e cultural e, ao mesmo tempo, dinamizar o 

comércio local através do desenvolvimento de iniciativas que potenciem o 

estabelecimento de parcerias entre os agentes turísticos e estabelecimentos de 

comércio tradicional, contribuindo para o desenvolvimento local.  

Assim, este projeto, visa o desenvolvimento de iniciativas que concorram para 

a valorização da identidade de Bragança e promoção do comércio e produtos 

tradicionais como símbolos de referência da região, contribuindo para: 

- Valorização da região de Bragança, através da promoção e dinamização das 

suas tradições e costumes, e dos locais de comércio e zonas históricas que, 

pelo seu valor patrimonial ou histórico, potenciem a atividade turística, 

assegurando a sustentabilidade económica e social do território; 

- Valorização dos ativos turísticos da região, criando e enriquecendo 

experiências de visita e complementando a oferta turística instalada; 

- Valorização do território, através da organização de experiências e divulgação 

de conteúdos que melhorem a experiência turística, aumentando a satisfação 

dos turistas, potenciando o aumento do seu período de permanência no 

território. 

Neste sentido é lançado o Concurso de fotografia, que pretende promover a  

valorização do destino Bragança, através do potencial do seu Património 

Natural,  Cultural e Comércio Tradicional.  

 

 

 

 



 

 

 

 

2 | Categorias 

Categoria I – Património Natural, Cultural e Gastronómico  

Bragança é natureza, cultura, tradições e costumes. Os seus valores 

intrínsecos são o reflexo natural da sua atratividade turística, assim pretende-

se a captação de imagens das particularidades da natureza, cultura, tradições 

e costumes associados às terras Transmontanas. 

Os trabalhos devem exclusivamente centrar-se nos Patrimónios Natural e 

Cultural da Região de Trás-os-Montes, devidamente enquadrados no Distrito  

de Bragança. 

 Categoria II – Comércio Vivo 

Bragança são costumes, qualidade e tradição. 

Pretende-se captar as particularidades e especificidades do comércio local 

tradicional e de todas as componentes associadas a esta atividade, tal como a 

simples interação entre o vendedor e o consumidor. 

Os trabalhos devem centrar-se exclusivamente nos agentes do comércio 

tradicional do concelho de Bragança. 

3 | Concorrentes  

1. O Concurso é aberto a fotógrafos amadores ou profissionais de qualquer 

nacionalidade residentes em Portugal. 

2. Os membros do júri e colaboradores da entidade promotora  não podem 

concorrer. 

3. A participação é individual e não em grupo. 

 



 

 

4 | Condições Técnicas 

1. Os trabalhos submetidos a concurso devem ser originais, ficando à 

responsabilidade de cada participante a originalidade dos trabalhos 

apresentados, enquanto autores do mesmo. 

2. Cada participante pode concorrer com até três fotografias em formato digital. 

3. Cada fotografia deve ser identificada com o/a autor e título. 

4. Só serão aceites ficheiros JPEG, com um formato mínimo de 1920x1280 3:2. 

As fotografias deverão ter 300 dpi, não podendo exceder os 15 MB. Não são 

admitidas a concurso fotografias resultantes de montagem ou manipulação de 

mais de uma imagem e/ou fotografia. 

5. As fotografias podem ser apresentadas a cores ou a preto e branco. 

5 | Participação 

Os trabalhos a concurso no desafio devem ser submetidos na página www. 

maisbraganca.pt no separador Concurso de Fotografia. 

Campos obrigatórios: 

 Fotografia  

 Titulo da Fotografia  

 Selecionar Categoria 

 Nome completo 

 Idade 

 Código-Postal da residência 

 Contacto de telemóvel 

 Contacto de email  

6 | Como funciona 

1. Todos os trabalhos devem ser submetidos no site  até ao dia 31 de 

Dezembro de 2020. 

2. As fotografias rececionadas serão publicadas na página de Facebook 

“Turistando por Bragança”, após o termino do concurso. 

3. As fotografias que reunirem o maior número de votos serão expostas em 

local e datas a anunciar. 



 

 

4.  Até 15 de janeiro de 2020 será feita a divulgação dos resultados do 

Concurso de Fotografia através da página de facebook do projeto Turistando 

por Bragança e do website www.maisbraganca.pt. Os candidatos vencedores 

serão contactados via telefone e/ou correio eletrónico. 

5. A entrega de prémios realiza-se em data a definir, sendo o programa 

oportunamente divulgado. 

7 | Prémios 

Categoria I – Património Natural e Cultural 

1º Prémio – Voucher para 1 noite de alojamento em quarto duplo no Hotel & 

Spa Alfândega da Fé  

2º Prémio – Voucher no valor de 80€ para utilizar em lojas do comércio local. 

3º Prémio – Voucher 1 jantar para 2 pessoas num restaurante a definir. 

Categoria II – Comércio Vivo 

1º Prémio – Voucher para 1 noite de alojamento em quarto duplo no Hotel & 

Spa Alfândega da Fé  

2º Prémio – Voucher no valor de 80€ para utilizar em lojas do comércio local. 

3º Prémio – Voucher 1 jantar para 2 pessoas num restaurante a definir. 

8 | Júri 

1. A apreciação e a classificação dos trabalhos concorrentes serão efetuadas 

por um júri idôneo de três membros, de cujas decisões não haverá recurso. 

2. O júri é composto por: 

 Um fotógrafo profissional; 

 Um elemento da ACISB – Associação Comercial, Industrial e Serviços 

Bragança; 

 Um elemento da Indice ICT & Management. 

9 | Divulgação de resultados e atribuição de prémios 

1. A divulgação dos vencedores, decorrerá até quinze dias após o 

encerramento do concurso de Fotografia.  



 

 

2. Os prémios serão entregues em data a definir, sendo o programa e data 

oportunamente divulgados. 

 

10 | Direito de autorização da utilização por terceiros 

1. Os participantes autorizam a ACISB – Associação Comercial, Industrial e 

Serviços Bragança a utilizar as fotografias submetidas bem como sua 

identificação como autor da fotografia apenas em ações relacionadas com o 

Projeto Turistando por Bragança. 

2. A ACISB – Associação Comercial, Industrial e Serviços Bragança 

compromete-se, a mencionar sempre o nome do autor das fotografias nas 

utilizações que delas venha a fazer, apenas no âmbito do presente projeto, 

renunciando este a receber qualquer contrapartida financeira ou de outra 

índole. 

3. Os participantes responsabilizam-se pelo cumprimento das disposições em 

matéria de propriedade intelectual e de direitos de imagem, declarando que a 

sua difusão e/ou a sua reprodução não lesam, nem prejudicam quaisquer 

direitos de terceiros. 

 

11 | Disposições finais 

1. A participação no Concurso implica a aceitação integral das normas 

descritas. 

2. Não são admitidas imagens vencedoras de outros concursos nacionais e 

internacionais. 

3. Os casos omissos serão decididos pelo júri e organização do Concurso. 



 

 

 

 

 

 

 


