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TEMA 
“Diversidade e Inclusão” 

DESCRIÇÃO 
 
Vivemos num mundo cada vez mais global, onde as diferenças coabitam entre espaços, 
criando pontes de entendimento e de aceitação. As cidades, as famílias, as empresas e as 
instituições revelam-se como sendo cada vez mais inclusivas e heterogéneas. 
 
A 15ª edição do REFLEX – Prémio de Fotografia CAIS|novobanco, pretende retratar e celebrar a 
diversidade (étnica, social, racial, género, religiosa, política, entre outras) presente nos espaços 
em que nos movemos através de uma multiplicidade de imagens representativas de um mundo 
que ser quer cada vez mais heterogéneo e que potencie o sentimento de pertença, diminuindo 
a exclusão. 
 
15ª edição do REFLEX – Prémio de Fotografia CAIS | novobanco  
 
DESTINATÁRIOS 
a) Podem participar no concurso todas as pessoas maiores de 18 anos, residentes na União 
Europeia e amantes da fotografia. 

b) Os membros e colaboradores permanentes da Associação CAIS e da Revista CAIS estão 
impedidos de participar, bem como os seus familiares diretos neste concurso sob que forma 
for, bem como todo o pessoal das empresas subcontratadas pela Associação CAIS para a 
execução do presente concurso. 
 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
a) Cada participante poderá apresentar no máximo 3 fotografias. 

b) São aceites todo o tipo de imagens de origem claramente fotográfica, sem distinções entre 
as várias técnicas de obtenção de imagem. 

c) Não podem ser apresentadas obras cujos direitos de autor não pertençam integralmente e 
sem exceção ao participante. 

d) As obras não podem ter sido apresentadas anteriormente noutros prémios ou concursos 
nem publicadas em meios de comunicação impressa. 

e) No ato da candidatura, e sempre que aplicável, o participante deverá solicitar ao(s) terceiro(s) 
que conste(m) da fotografia a submeter a concurso, o preenchimento da Declaração de 
Consentimento. Esta Declaração deve ser enviada para a morada da Associação CAIS, sito na 
Rua do Vale Formoso de Cima 49-55, 1950-265 Lisboa, att. do Concurso REFLEX, juntamente 
com os dados de identificação do participante que submeteu a fotografia em questão, até ao 
prazo máximo de 5 dias após a data de fim das candidaturas (até 5 de abril de 2022). Caso 
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esta Declaração não dê entrada na CAIS dentro do prazo indicado, a candidatura será 
automaticamente excluída do concurso. 
 
CONDIÇÕES DE ENVIO DAS OBRAS 
a) Só são admitidas imagens em suporte digital, por upload em www.reflex.com.pt e com 
os seguintes requisitos: 

1. Formato: JPG 
2. Dimensão: mínimo de 3.000 píxeis na sua medida mais pequena 
3. Tamanho do ficheiro: Máximo de 8 MB 

b) O participante deverá efetuar a inscrição, preenchendo os campos de informação 
solicitados. Após o registo, poderá fazer login na página pessoal através de 
um username e password. 

c) As imagens a concurso, devem ser acompanhadas por título e/ou legenda, introduzida nos 
respetivos campos de preenchimento. 

d) O utilizador poderá alterar as imagens submetidas a concurso, desde que dentro do prazo 
de candidaturas, não excedendo as 3 imagens por concorrente. 

e) Na área pessoal, poderá ainda visualizar as suas imagens submetidas ao concurso e 
respetivos dados. 

f) Só são admitidas obras dentro do prazo de candidatura (até às 23h59 do dia 31 de março de 
2022). A organização não se responsabiliza por eventuais sobrecargas do sistema informático 
que serve de plataforma ao concurso. 
 
JÚRI DO CONCURSO 
a) O Júri final, composto por 4 elementos terá um presidente de júri, que terá voto de 
qualidade. Numa primeira fase far-se-á uma pré-seleção das 50 melhores obras e na 2ª fase, 
serão selecionadas as 30 finalistas. Posteriormente serão votados os 3 primeiros prémios e a 
menção honrosa (caso o júri considere, o número de obras finalistas poderá ser inferior ao 
mencionado). 

b) Da decisão do júri não haverá apelo. 

c) O processo de avaliação do júri será através da visualização e votação online das imagens 
submetidas no concurso. 
 
CALENDARIZAÇÃO 
A. Concurso | Seleção 

De 03 de fevereiro a 31 de março de 2022 – Receção das obras fotográficas por upload; 

De 1 de abril a 22 de abril de 2022 – Avaliação e deliberação do júri (para efeitos de seleção as 
obras são apresentadas anonimamente e codificadas ao júri). 

 

B. Premiação e Exposição 

Maio 2022 – Cerimónia pública de anúncio dos vencedores e finalistas e entrega dos prémios. 
Evento inaugural da exposição REFLEX 2022, em Lisboa (data e local a confirmar). 
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PRÉMIOS 

No âmbito do concurso serão atribuídos os seguintes prémios: 

  

1º Prémio 

- Prémio novobanco €1.000,00 
- Cheque Oferta/Equipamento tecnológico 
- Destaque na Narrativa Fotográfica da Edição de maio da Revista CAIS 

  

2º Prémio 

- Prémio novobanco €600,00 
- Cheque Oferta/ Equipamento tecnológico 
- Publicação na Edição de maio da Revista CAIS 

  

3º Prémio 

- Prémio novobanco €400,00 
- Cheque Oferta/ Equipamento tecnológico 
- Publicação na Edição de maio da Revista CAIS 

  

Menção Honrosa 

- Prémio novobanco €300,00 
- Cheque Oferta / Equipamento tecnológico 
- Publicação na Edição de maio da Revista CAIS 

  

Finalistas 

- Publicação das fotografias finalistas na edição de maio da Revista CAIS 
- Patentes na exposição. 

  

Nota: Os prémios a atribuir estão sujeitos a alterações por outros de iguais características ou 
superiores. 
 
DIREITOS DE AUTOR 
Ao participar no Prémio de Fotografia CAIS|novobanco, cada autor cede gentilmente o direito 
de reprodução das suas obras para publicação na Revista CAIS, nos materiais de comunicação 
e outros suportes de promoção, inclusive online, produzidos e difundidos pela organização 
e/ou respetivos parceiros. 
 
EXPOSIÇÃO E PUBLICAÇÃO 
A exposição inaugural do REFLEX e respetiva entrega de prémios realizar-se-á em Lisboa, em 
local a comunicar. A revelação dos premiados será realizada no mesmo momento. 
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As fotografias selecionadas pelo júri como finalistas estarão patentes na exposição e serão 
publicadas na edição de maio da Revista CAIS. 
 
Nota: Se, eventualmente, devido à situação pandêmica vigente não for possível realizar a 
entrega de prémios presencialmente, esta cerimónia realizar-se-á em formato online, através de 
uma plataforma digital para este efeito.  
 
DADOS PESSOAIS 
Os dados pessoais serão tratados com respeito pela legislação sobre proteção dos dados 
pessoais em vigor, garantido a Associação CAIS, Instituição Particular de Solidariedade Social 
(doravante “Associação CAIS”), na qualidade de Responsável pelo Tratamento dos dados 
pessoais, a segurança e confidencialidade do tratamento. 

Sem prejuízo do estipulado nos números anteriores os dados pessoais fornecidos para 
participar no presente concurso serão armazenados num ficheiro da responsabilidade da 
Associação Cais de acordo com os seguintes termos e condições: 

a. Finalidades. - Os dados dos participantes serão tratados pela Associação CAIS com as 
seguintes finalidades de tratamento dos dados: 

(i) Gestão da sua participação no presente concurso e, em caso de ser o participante vencedor, 
verificar que o interessado cumpre com os requisitos necessários para poder participar no 
concurso. 
(ii) Proporcionar a informação necessária para que a sua participação se enquadre no presente 
Regulamento. 
(iii) Verificação da inexistência de práticas fraudulentas ou contrárias ao Regulamento. 
(iv) Cumprimento de obrigações legais inerentes ao concurso. 

Os seus dados serão tratados com as seguintes finalidades se for vencedor do concurso: 

(v) Confirmação de que o prémio foi obtido de forma lícita e que a sua participação se ajusta ao 
presente Regulamento. 
(vi) Atribuição do prémio. 

b. Fundamento jurídico. - O tratamento dos dados para as finalidades (i), (ii), (iii), (v), (vi), é 
realizado com base no consentimento dado pelo titular dos dados, no qual os interessados 
participam voluntariamente, sendo que o não fornecimento dos dados pessoais inviabiliza a 
participação no concurso. O tratamento dos dados para a finalidade (iv) constitui uma 
obrigação legal e é realizado com base na sua necessidade para efeitos de cumprimento de 
obrigações jurídicas a que a Associação Cais está sujeita, nomeadamente perante a Autoridade 
Tributária, juízes, tribunais, associações de consumo ou quaisquer outros terceiros a quem 
Associação Cais se veja obrigada a comunicar a informação, em caso de impugnação por parte 
do interessado ou reclamação de qualquer índole interposta pela Associação Cais ou pelo 
próprio interessado. 

c. Atualização dos dados. - Como titular dos dados fornecidos à Associação Cais, deverá 
comunicar no mais breve espaço de tempo à Associação Cais qualquer alteração dos mesmos 
com o fim de que a citada entidade possa proceder à sua atualização. Na medida em que se 
não comunicar o contrário, a Associação Cais assumirá que os dados inseridos pelo 
interessado são atuais. 

d. Comunicação de dados de terceiros. - No caso em que o interessado deva disponibilizar 
dados de carácter pessoal referentes a terceiros, no âmbito do presente concurso, incluindo 
direitos de imagem, deverá, previamente à sua comunicação informar esses terceiros dos 
termos estabelecidos na presente comunicação e da finalidade da cedência. A comunicação de 
dados pessoais de terceiros fica condicionada aos princípios da necessidade e da 
proporcionalidade e à comunicação de dados atualizados e verídicos requerendo-se que os 
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terceiros sejam previamente informados e deem consentimento ao tratamento dos seus dados 
pessoais, através da já referida Declaração de Consentimento, exceto se existir habilitação 
legal do interessado para tal efeito. 

e. Conservação dos dados. - Em conformidade com as políticas aplicáveis no que diz respeito 
à conservação dos dados e/ou à legislação em vigor, informamos que os seus dados serão 
conservados pelo período de duração do concurso e, para além disso, pelo período de tempo 
estritamente necessário para o cumprimento de obrigações legais. 

f. Direitos dos titulares. - De acordo com a legislação de proteção de dados aplicável, tem 
direito de: 

(i) solicitar o acesso aos seus dados pessoais: Tem o direito de obter a nossa confirmação 
sobre se quaisquer dados pessoais relativos a si estão, ou não, a ser tratados e, se for esse o 
caso, solicitar acesso aos seus dados pessoais. As informações de acesso incluem - entre 
outras coisas – as finalidades do tratamento, as categorias de dados pessoais em questão e as 
categorias de destinatários ou os destinatários a quem os seus dados pessoais foram ou serão 
divulgados. No entanto, este não é um direito absoluto e os interesses de outros indivíduos 
restringem o seu direito de acesso. 
Pode ter o direito de obter uma cópia dos dados pessoais que estão a ser objeto de 
tratamento. 

(ii) solicitar a retificação dos seus dados pessoais: tem o direito de obter de nós a retificação 
das imprecisões relativas aos seus dados pessoais. Dependendo dos fins do tratamento, tem o 
direito a que os seus dados pessoais incompletos sejam completados, inclusive por meio de 
uma declaração adicional. 

(iii) solicitar o apagamento dos seus dados pessoais: em determinadas circunstâncias, pode ter 
o direito de obter de nós o apagamento dos seus dados pessoais e nós poderemos ser 
obrigados a apagar esses dados pessoais; 

(iv) solicitar a limitação do tratamento dos seus dados pessoais: em determinadas 
circunstâncias, pode ter o direito de obter de nós a limitação do tratamento dos seus dados 
pessoais. Nesse caso, os respetivos dados serão marcados e só podem ser tratados por nós 
para determinados fins. 

(v) solicitar a portabilidade dos dados: em determinadas circunstâncias, pode ter o direito de 
receber os dados pessoais que nos forneceu, num formato estruturado, de uso corrente e de 
leitura automática e pode ter o direito a transmitir esses dados para outra entidade sem que o 
possamos impedir. 

(vi) opor-se ao tratamento dos seus dados pessoais: tem o direito de, a qualquer momento, se 
opor ao tratamento dos seus dados pessoais. Caso exerça este seu direito de oposição, 
deixaremos, de imediato, de tratar os seus dados pessoais para tais finalidades. 

Também tem o direito de apresentar uma queixa junto da autoridade competente de supervisão 
da proteção de dados. 

Para exercício de qualquer destes direitos, conforme aplicável, veja, por favor o disposto no 
ponto f. do presente artigo. 

g. Destinatários.- Os dados dos concorrentes poderão ser cedidos à Autoridade Tributária, a 
fim de efetuar quaisquer pagamentos ou retenções de impostos, assim como a juízes, tribunais, 
associações de consumo ou quaisquer outros terceiros a quem Associação Cais se veja 
obrigada a comunicar a informação, em caso de impugnação por parte do interessado ou 
reclamação de qualquer índole interposta pela Associação Cais ou pelo próprio interessado. 

A Associação Cais poderá contratar terceiros para fornecer suporte de logística ou outro 
suporte administrativo (por exemplo, partes que fornecem serviços de entrega, tecnologias de 
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informação). Essas partes podem ter acesso a dados pessoais na medida do que seja 
necessário para fornecer esses serviços. 

Os dados dos concorrentes serão, igualmente, cedidos ao novobanco na qualidade de parceiro 
oficial do projeto. Todas as informações relativas ao tratamento de dados efetuado pelo 
novobanco constam de anexo ao presente regulamento. 

h. Direitos de personalidade.- Em conformidade com o Código Civil Português, e os direitos 
aí previstos, incluindo o direito à honra, intimidade pessoal e familiar e à própria imagem, o 
participante vencedor autoriza a Associação Cais a utilizar o seu nome e a sua imagem no 
âmbito da sua participação no Concurso, através de qualquer meio de reprodução, tanto 
eletrónico (Internet e outros análogos), como convencional (papel, fotografias e outros 
análogos), em qualquer meio ou sistema técnico ou tecnológico existente na atualidade ou que 
se encontre em fase de investigação e desenvolvimento (incluindo a título de exemplo sem 
caráter limitativo a exploração em Internet; a exploração televisiva em qualquer forma; a 
exploração através de telefonia móvel; projeção ou exibição pública cinematográfica, não 
cinematográfica ou através de qualquer outro meio que seja do interesse da Associação Cais), 
pelo máximo de tempo legalmente permitido e para todos os territórios do mundo para que 
seja utilizada com fins publicitários, comerciais ou de natureza análoga vinculados 
legitimamente à projeção pública da Associação Cais, assim como à exposição da mesma em 
atos públicos ou em lugares abertos ao público. Tendo em conta o anterior, a aceitação do 
prémio pelo participante vencedor, implica a autorização expressa da utilização dos direitos de 
personalidade indicados. 

Sem prejuízo do anterior, a título de exemplo e sem carácter limitativo, a seguir são indicadas 
algumas atuações que serão realizadas pela Associação Cais: 

- O participante vencedor consente automaticamente ao aceitar o prémio na utilização, 
publicação e reprodução em toda a europa e sem limitação, por parte da Associação Cais, da 
sua imagem e nome em qualquer tipo de publicidade, promoção, publicação, incluindo a 
Internet, ou qualquer outro meio da natureza que for, com a finalidade de dar a conhecer aos 
restantes participantes e público em geral quem foi o participante vencedor e também com fins 
comerciais ou informativos da Associação Cais. Entre as referidas utilizações poderá, com 
finalidades publicitárias ou promocionais, utilizar e retransmitir as imagens e nome do 
participante vencedor através da Internet, televisão ou qualquer outro meio que a Associação 
Cais considere. 

O uso e publicação das imagens e dados do interessado na sua condição de participante 
vencedor conforme o exposto no presente Regulamento, não gera nem outorga reembolso, 
pagamento de compensação ou de direitos económicos de qualquer tipo para o participante 
vencedor. 

O participante vencedor não poderá ter cedido, nem ceder futuramente, total ou parcialmente, 
os direitos aqui mencionados a qualquer outra pessoa física ou jurídica, de modo impeditivo ou 
que, de qualquer forma, interfira com os direitos acima concedidos. 

O participante vencedor compromete-se a não revogar esta autorização sem um motivo 
justificativo, tendo consciência de que a revogação da mesma causaria danos e prejuízos à 
Associação Cais, atendendo aos investimentos efetuados por estas, neles se incluindo, 
nomeadamente e sem excluir, os custos de remoção, se possível, do seu nome, imagem e voz 
da publicidade. 

O participante vencedor obriga-se a eximir a Associação Cais, de todas as responsabilidades 
que possam resultar do exercício dos direitos aqui concedidos e indemnizá-las por todos os 
danos resultantes do incumprimento dos compromissos aqui obtidos ou da inexatidão das 
declarações efetuadas. 

A Associação Cais informa os interessados que o tratamento dos dados pessoais descrito 
supõe necessariamente a comunicação dos dados a qualquer terceiro com acesso aos meios e 
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canais de comunicação onde se reproduzam, publiquem ou comuniquem publicamente os 
dados dos interessados. Quando a reprodução, comunicação pública ou publicação dos dados 
pessoais dos interessados se realize em meios de comunicação acessíveis desde qualquer país 
do mundo, tal como Internet, o tratamento dos dados permitirá que terceiros situados fora do 
território do Espaço Económico Europeu possam conhecer os dados pessoais. 

i. Alcance do conteúdo do tratamento. - O estabelecido no presente Regulamento, em 
relação ao conteúdo de tratamento de dados pessoais dos participantes e Vencedores, é 
complementar e não excludente de quaisquer outros textos legais informativos, comunicados 
aos interessados através de cupões, formulários de registo, políticas de privacidade e outros 
documentos em qualquer fase da sua participação no presente concurso. 

j. Exercício dos direitos. - Quaisquer interessados podem exercer os direitos referidos no 
ponto f., perante a Associação Cais, acompanhado de cópia frente e verso do cartão de 
cidadão ou de outro documento de identificação, por meio de carta endereçada à Associação 
CAIS. 

A cópia do cartão do cidadão ou de outro documento de identificação destina-se, neste caso, 
apenas a comprovar a identidade do requerente do acesso, retificação, cancelamento e 
oposição, será tratada exclusivamente para essa finalidade e eliminada logo que deixe de ser 
necessária para esse fim. 

Aquando do pedido deverá ser indicado o responsável do ficheiro perante o qual são exercidos 
os direitos e ainda qual o direito que se exerce. 

  
ORGANIZAÇÃO 
REFLEX, Prémio de Fotografia CAIS|novobanco é organizado pela Associação CAIS, 
Instituição Particular de Solidariedade Social, sendo o novobanco o parceiro oficial deste 
projeto. 

O desrespeito das condições previstas neste regulamento implica a exclusão da obra e do 
participante da seleção. 

A decisão sobre a admissão das obras pertence à organização, da qual não haverá apelo. 
Todas as situações não contempladas por este regulamento serão decididas caso a caso pela 
Associação CAIS. 

No caso de se constatarem irregularidades graves na participação de algum participante, a 
Associação CAIS reserva-se no direito de exercer todas as ações legais que lhe assistam 
contra os infratores. 

Caso ocorram circunstâncias de força maior, a Associação CAIS reserva-se o direito de alterar, 
suspender ou cancelar o presente concurso. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente Concurso não implica um fator de sorte ou azar, nem um sorteio que escolha os 
participantes vencedores dos prémios acima indicados, pelo que não se insere nas chamadas 
“modalidades do jogo afins do jogo de fortuna ou azar”, em conformidade com o disposto nos 
arts. 159.o a 164.o do Decreto Lei no 422/89, de 2 de dezembro. O premiado não poderá 
renunciar a uma eventual utilização publicitária gratuita, global ou parcial do seu nome, imagem 
animada ou não, para efeitos publicitários, salvo se renunciarem, por escrito, ao seu prémio. 

A entidade responsável pelo concurso reserva-se o direito de remover justificadamente 
qualquer utilizador que defraude, altere ou inutilize o bom funcionamento do mesmo. 
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A participação neste concurso implica a declaração tácita de que os participantes conhecem e 
aceitam integralmente e sem reservas o presente regulamento. 
Este concurso rege-se pela legislação vigente em Portugal. 

Este regulamento assim como o enquadramento do REFLEX - Prémio de Fotografia CAIS | 
novobanco 2021 e os Deveres de Informação sobre o tratamento de dados feito pelo 
novobanco estão disponíveis para download em: www.reflex.com.pt 

Para mais informações contactar: 

Associação CAIS 
Eloísa Micaelo Silva | Coordenadora de Comunicação e Marketing 
eloisa.silva@cais.pt ou pelo telefone 21 836 90 00 
 


