
 
 

Regulamento dos Concursos no MUHNAC 
 
Os Concursos de Fotografia, Literatura e Pintura/Desenho visam sensibilizar 
a comunidade para conhecer, preservar e valorizar o Museu Nacional de 
História Natural e da Ciência e o Jardim Botânico do MUHNAC. 
 

Concurso de Fotografia 

 Critérios de participação: 

1.- O tema do concurso é livre sempre que as fotografias apresentadas 
sejam captadas dentro do museu ou do jardim botânico. 

2.- Este concurso destina-se a todas as pessoas interessadas em fotografia; 
nacionais e estrangeiros. 

3.- São admitidos a concurso apenas trabalhos em suporte digital. 

4.- São válidas fotografias coloridas ou a preto e branco e não serão aceites 
fotografias modificadas ou montagens. 

5.- Cada participante poderá apresentar até 1 (uma) fotografia. 

6.- Fica ao critério dos concorrentes o envio de fotografias com a resolução 
adequada à sua disponibilização na rede social Facebook.  

7.- As fotografias deverão ser enviadas para o correio eletrónico: 
concursosnomuseu@gmail.com no formato jpeg com os seguintes dados: 
título e nome do autor/a da obra. 

8.- As fotografias enviadas a concurso irão integrar o banco de imagem do 
MUHNAC podendo ser utilizadas em ações de promoção e divulgação da 
instituição, desde que devidamente identificadas com o nome do(a) 
autor(a).  

 Formato da prova: 

1.- Prazo de envio das fotografias: de 9 a 25 de junho. 

2.- A votação das fotografias no Facebook decorre de 26 junho a 7 de julho 
às 12:30h. Cada “like” na foto representa um voto. O vencedor é o(a) 
autor(a) da fotografia com o maior número de votos, ou seja, “likes”.  

3.- Publicação dos resultados: 7 de julho. 

4.- No ato da inscrição, os concorrentes deverão autorizar por escrito a 
utilização das imagens pelo MUHNAC para fins de divulgação e publicidade, 
comprometendo-se este a fazer sempre menção ao nome do seu autor, de 
modo a cumprir o disposto no art. 41º do Código de Direito de Autor e 
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Direitos Conexos. Caso não seja possível a assinatura desta declaração no 
ato de inscrição, tal deverá ser feito antes do início da atividade.  

5.- Não poderá ser apresentada nenhuma fotografia cujos direitos de 
propriedade intelectuais não pertençam integralmente e sem exceção aos 
participantes do concurso, caso contrário o MUHNAC não se responsabiliza 
e rejeita qualquer responsabilidade. 

6.- A projeção das fotografias digitais fica a cargo do MUHNAC.  

 

Concurso de Literatura 

 Critérios de participação: 

1.- Poderão inscrever propostas para a participação no Concurso Literário do 
Museu Nacional de História e Ciência Natural qualquer pessoa nacional ou 
estrangeira. 

2.- O participante poderá submeter a concurso 1 (um) conto, crónica ou 
história inéditos em formato word, subordinados ao tema “Um conto no 
museu...” e escrito em língua portuguesa, com o máximo de 500 palavras.   

3.- Considera-se inédito o texto que não tenha sido divulgado em qualquer 
meio de comunicação, inclusive na Internet. 

4.- Os trabalhos deverão ser enviados com nome do autor(a) para o email: 
concursosnomuseu@gmail.com e, após o fecho do prazo de envio, os textos 
são divulgados na aplicação “notas” do Facebook. Cada “like” na nota 
representa um voto. O vencedor é o(a) autor(a) do texto com o maior 
número de votos, ou seja, “likes”.  

 Formato da prova: 

1.- Prazo de envio dos textos: de 28 de agosto a 17 de setembro. 

2.- Votações: de 18 de setembro a 26 de setembro (12h30) 

3.- Publicação dos resultados: 26 de setembro 

 

Concurso de Pintura/Desenho 

 Criterios de participação: 

1.- O concurso decorrerá no dia 4 de outubro, dia “Arte & Ciência no 
Museu”.  
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2.- Os participantes fazem uma inscrição prévia num breve workshop de 
desenho. Após o workshop os participantes terão todo o dia 4 para realizar 
o seu trabalho nos espaços do Museu e Jardim Botânico.  

3.- As inscrições devem ser feitas para o email: 
concursosnomuseu@gmail.com. As inscrições encerram após atingir os 20 
participantes. 

4.- Os trabalhos devem ser entregues após a sua conclusão, no dia 4 de 
outubro, no átrio de entrada do MUHNAC.  

5.- No dia 7 de outubro será inaugurada uma exposição com os desenhos a 
concurso num espaço do Museu, com caixas de voto. Todos os visitantes do 
Museu poderão votar no desenho que mais gostem.  

6.- Paralelamente a esta exposição, será criado um álbum no Facebook, com 
fotos dos desenhos e aberta também a votação por “likes” durante o 
mesmo período. No final da votação os “likes” no Facebook contabilizam 1 
ponto e os votos presenciais, no Museu, contabilizam 2 pontos. 

 Formato da prova: 

Dia da realização da prova: 4 de outubro 

Votações (presenciais e/ou via Facebook): de 7 a 13 de outubro (17h00) 

Publicação dos resultados: 13 de outubro 

 

Prémio dos concursos 

O(a) vencedor(a) de cada concurso receberá um passe anual de entrada no 
MUHNAC.  
 

Questões Normativas e Casos Omissos 

1. As questões normativas que suscitem dúvidas de interpretação e os casos 
omissos são resolvidos pela Direção do MUHNAC. 

2. O MUHNAC não se responsabiliza por eventuais danos ou extravios 
ocorridos por motivos de força maior, durante o concurso. 

3. A participação nos Concursos de fotografia, literatura e/ou 
pintura/desenho do MUHNAC pressupõe a aceitação das disposições 
constantes neste Regulamento.  

 

Lisboa, 22 de Maio 2014. 
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