
 

 

 
 

Património das Comunidades PISCATÓRIAS 
 
Para iniciar, efetue primeiro o registro abaixo da menção “Registration”. Ao participar, consente 
com os requisitos de elegibilidade. Pode carregar até 3 fotografias no banco de fotografias da 
competição e fornecer todos os pormenores mencionados nos requisitos de elegibilidade 
(instruções / utilização do banco de fotografias). As fotografias de natureza inapropriada ou 
infratoras de algum direito serão removidas.  
Procure no seu disco rígido local as fotografias desejadas. Carrega em “Upload” para transferir as 
fotografias no servidor. Por favor seja paciente, o browser só irá responder quando a fotografia 
for completamente carregada. A duração do carregamento irá depender do tamanho do ficheiro 
depois de alguns minutos, e da velocidade da sua conexão à Internet.  
Ao submeter uma fotografia, o participante atesta ser detentor de todos os direitos da fotografia 
submetida, ter direitos ilimitados de utilização de todas as partes da fotografia e nenhum direito 
ser detido por terceiras partes. Atesta também que, caso apareçam indivíduos, não haja 
nenhuma violação dos seus direitos. O participante terá que prestar contas relativamente a 
qualquer encargo devido a uma publicação não autorizada. Poderá especificar os termos de 
utilização da sua própria fotografia com restrições de direitos autorais. A sua submissão do 
website deverá ser feita em língua Inglesa.  
 
Termos de utilização – Opções: 
A fotografia é sujeita a direitos autorais irrestritos. No seguimento das “Orientações dos Creative 
Commons” (Atribuição – não utilização comercial – partilha com condições idênticas), pode ser 
utilizada livremente e sem restrições para propósitos caritativos, publicações em artigos 
científicos assim como para a investigação e o ensino a nível internacional. A utilização para 
propósitos comerciais e publicitários é permitida somente com a autorização do autor. 
A imagem foi aprovada para utilização irrestrita (domínio público). Pode ser (sem atribuição) 
arbitrariamente divulgada, utilizada num âmbito comercial e ser alterada, de acordo com a lei 
nacional.  
A fotografia é publicada para uso perpetuo irrestrito por qualquer pessoa a nível internacional 
com a condição de mencionar devidamente a autoria (i.e. na rubrica). 
A imagem pode não ser utilizável sem autorização previa por escrito do detentor dos direitos 
autorais. De acordo com a utilização da licença prevista, um encargo opcional pode ser cobrado. 
Os termos de utilização resultam integralmente do texto abaixo. 
 
 

Palavra chave  
 
Selecione uma palavra, à qual a fotografia deverá corresponder: 

 patrimônio cultural / tradição pesqueira / comunidades pesqueiras 



 

 

 pescadores / barco de pesca / equipamento de pesca 
 pesca / peixe (à superfície e debaixo de água) 
 patrimônio culinário / artesanato/ produtos locais 
 festivais culturais / eventos tradicionais 

  


