
 

 

Concurso de Fotografia 
“A Polícia Judiciária – Vista pelos Olhos da Imprensa 2018” 

Regulamento 

 

1. Conteúdo 
O tema das fotografias deverá estar relacionado com o trabalho ou as actividades desta 
Polícia no sentido de mostrar a imagem positiva e profissional dos funcionários da PJ quando 
executar o trabalho policial, ou a boa cooperação entre polícia e jornalistas, polícia e 
população no combate à criminalidade. 

2. Condições da participação 
Todos os trabalhadores da comunicação social 

3. Condições das obras 
i. As fotografias poderão ser executadas com câmaras digitais, máquinas fotográficas de 

filme ou câmaras de filmar 
ii. Tamanho: 8” X 12” (com relativos ficheiros digitais ou negativos) 
iii. Cada obra deverá ter um título e uma breve descrição até 200 palavras 
iv. As fotografias não deverão ser montadas num cartão 

4. Local de entrega 
As obras deverão ser entregues, acompanhadas de boletim de inscrição devidamente 
preenchido e ficheiros digitais da imagem ou negativos à Divisão de Ligação entre Polícia e 
Comunidade e Relações Públicas ou Núcleo de Apoio Administrativo, sita na Avenida da 
Amizade, nº. 823, Macau. 

5. Prazo 
Até ao dia 23 de Maio de 2018 

6. Prémios 
1° Classificado     Mop$9.000,00 e uma salva 
2° Classificado     Mop$5.000,00 e uma salva 
3° Classificado     Mop$3.000,00 e uma salva 
Seis Menções Honrosas  Mop$800,00 e uma salva 

7. Notas para os concorrentes 
i. Não há limite na quantidade das obras, mas não serão aceites obras já submetidas no 

concurso realizado. 
ii. Todas as obras, premiadas ou não, poderão ser utilizadas por esta Polícia a qualquer título, 

sem a necessidade do consentimento prévio do autor nem de respectiva remuneração. 
iii. Esta Polícia reserva-se o direito de alteração do presente regulamento e da sua 

interpretação final. 

8. Júri 
A anunciar 

9. Informações 
Telefone: 8800 1483 
E-mail: gerpp@pj.gov.mo 
Fax: 2835 6886 
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“2018傳媒眼中的司法警察”攝影比賽 
參賽表格 

Concurso de Fotografia  
“A Polícia Judiciária – Visto pelos Olhos da Imprensa 2018” 

Boletim de Inscrição 

 
姓名：  
Nome do concorrente  

聯絡電話： 
Contacto  

傳媒機構名稱：  
Empresa/ Sociedade  
作品名稱：  
Título do trabalho 

 照片拍攝方法： 
Meio de captura de imagem 

 

 數碼相機 
Câmera digital 

 菲林相機 
Máquina fotografica 

 攝錄機 
Câmera de vídeo 

簡短描述（150字以內）： 
Descrição (resumo de cerca de 200 palavras) 

 
 

連同作品遞交： 
Entregue   數碼檔案 

Ficheiro digital  底片 
Negativo 

 


	參賽章程(葡文)
	參賽表格(可修改)
	Concurso de Fotografia 
	“A Polícia Judiciária – Visto pelos Olhos da Imprensa 2018”


	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	Z: Off
	Y: Off
	A: Off
	B: Off
	C: Off
	fill_5: 


