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REGULAMENTO 

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA - “100 Olhares” 
 
A Exposição de fotografia “100 Olhares” é uma iniciativa da Fundação AMA desenvolvida 
no âmbito do Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, dia 2 de abril. Pretende-se 
desta forma sensibilizar e envolver a comunidade, através da promoção de uma imagem 
positiva sobre as Perturbações do Espectro do Autismo. 
 
PRIMEIRO – Nesta iniciativa podem participar todos os interessados. 
 
SEGUNDO – As fotografias a constar na exposição devem retratar o olhar de cada um 
sobre as Perturbações do Espectro do Autismo, garantindo a individualidade e a 
criatividade de todos os que participam nesta iniciativa. 

 
TERCEIRO - As fotografias devem ser entregues para o e-mail 
geral@fundacaoamaautismo.pt até às 23h59 do dia 20 de março de 2015, obedecendo às 
seguintes condições:  

a. Os trabalhos, a cores ou a preto e branco, obedecem ao formato JPG, com 
resolução mínima 5 megapixéis;  

b. Cada participante ou grupo de participantes, não pode apresentar mais do que 2 
fotografias; 

c. Cada fotografia terá de ser acompanhada de titulo, nome do autor(es), morada, e-
mail para eventuais contactos e ficha de autorização dos intervenientes na 
fotografia (em Anexo). 

 
QUARTO - Os trabalhos que não respeitem qualquer cláusula deste regulamento não 
serão considerados. 
 
QUINTO – A Exposição será realizada com um número máximo de 50 fotografias. No caso 
das fotografias rececionadas ultrapassarem este número, a Fundação procederá à seleção 
das mesmas. 
 
SEXTO - Os participantes, cujas fotografias tenham sido selecionadas serão notificados por 
via de correio eletrónico. 
 
SÉTIMO - A partir do momento da entrega das fotografias, os participantes ficam 
obrigados a aceitar na íntegra as normas do presente regulamento.  
 
OITAVO – A Fundação AMA, reserva-se o direito de utilizar, as fotografias da exposição, no 
âmbito das suas atividades. 
 
NONO – A exposição decorrerá durante o mês de abril nas instalações da sede da 
instituição, podendo ser futuramente apresentada noutros locais. As fotografias 
selecionadas para a exposição serão divulgadas através do 
www.facebook.com/fundacaoamaautismo. 
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EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA - “100 Olhares” 
 
 
 

Autorização de Utilização de Imagem 
 
 
 
Eu, abaixo assinado, autorizo a utilização da minha imagem / imagem do meu familiar 

(riscar o que não interessa), na Exposição de Fotografia “100 Olhares” organizado pela 

Fundação AMA. 

 
 
 
 
Assinatura  

__________________________________________________________  
 
________________________, ________ de ________________ de 2015. 


