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I Concurso Solidário de Pintura 

Fundação Caixa Agrícola Costa Azul 

Regulamento 

 

1. Apresentação da Iniciativa 

A Fundação Caixa Agrícola Costa Azul, é uma pessoa coletiva de direito privado, que visa promover: o 

mutualismo, a economia social e todas as manifestações de solidariedade social; ações de caráter cultural, 

educativo, artístico, social e filantrópico; o desenvolvimento e comprometida promoção desses nas suas 

vertentes ética, cultural, civilizacional e económica nas áreas geográficas de ação da sua instituidora, a Caixa 

de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, CRL. (concelhos de Santiago do Cacém, Grândola, Sines, Ourique, 

Setúbal e Sesimbra). 

Neste sentido, a Fundação realiza o I Concurso Solidário de Pintura - Fundação Caixa Agrícola Costa Azul, 

o qual se rege pelo presente regulamento.  
 

2. Objetivos 

O I Concurso Solidário de Pintura - Fundação Caixa Agrícola Costa Azul, tem como objetivos:  

 

1. Envolver toda a população, abrangida pela área geográfica de ação da Fundação Caixa Agrícola 

Costa Azul, nas suas iniciativas; 

2. Promover a cultura e a solidariedade na área de ação da Fundação Caixa Agrícola Costa Azul; 

3. Registar a partilha de diferentes sentimentos e olhares sobre a Agricultura, Desenvolvimento Rural, 

Ambiente ou Eficiência Energética;  

4. Apelar à criatividade e espírito inovador dos participantes e desenvolver hábitos culturais e 

competências técnicas no âmbito da Pintura. 
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3. Tema do Concurso 

O I Concurso Solidário de Pintura - Fundação Caixa Agrícola Costa Azul tem por tema:  

 

"Agricultura, Desenvolvimento Rural, Ambiente e Eficiência Energética” 

 

1. As obras devem enquadrar-se na temática proposta, podendo abordar várias perspetivas da mesma.  

2. As obras devem estar de alguma forma relacionadas com a área geográfica de ação da Fundação Caixa 

Agrícola Costa Azul (Concelhos de Santiago do Cacém, Sines, Grândola, Ourique, Sesimbra ou Setúbal). 

 

4. Participantes 

1. Não poderão concorrer a este concurso membros dos órgãos sociais e colaboradores da Fundação Caixa 

Agrícola Costa Azul e da Caixa de Crédito Agrícola da Costa Azul, bem como os seus familiares em 1.º grau. 

2. Os participantes devem residir na área geográfica de ação da Fundação Caixa Agrícola Costa Azul (Concelhos 

de Santiago do Cacém, Sines, Grândola, Ourique, Sesimbra e Setúbal).  

3. As candidaturas são individuais. 

4. No caso de participantes menores de idade, estes devem ser representados pelos seus Representantes 

Legais. 

5. Todas as candidaturas devem ser acompanhadas da respetiva ficha de inscrição e declaração de 

consentimento e de aceitação das normas de participação, devidamente preenchidas e assinadas. 

6. Cada participante poderá apresentar 1 obra que considere que representa o tema.  

7. Será feita uma pré-seleção das obras, por parte do Conselho de Administração da Fundação, de modo a aferir 

se as obras submetidas são representativas dos temas a concurso. 

 

5. Concurso 

1. As pinturas a concurso serão expostas na Sala Multiusos da Fundação Caixa Agrícola Costa Azul, entre 21 de 

maio e 25 de junho de 2022. 

2. As obras vencedoras serão escolhidas pelos visitantes da Exposição do Concurso. Sendo que cada visitante 

poderá votar na sua obra favorita, utilizando um boletim próprio para o efeito, que posteriormente será colocado 

numa urna, que apenas será aberta no final do concurso.  

3. Cada visitante apenas poderá votar uma vez na sua obra preferida, procedendo previamente ao preenchimento 

dos seus dados no Livro de Inscrições. 
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6. Divulgação 

O concurso e respetivo regulamento são divulgados na Internet, através do site oficial, na newsletter e nas redes 

sociais da Fundação Caixa Agrícola Costa Azul assim como nos meios de comunicação social locais. 

 

7. Prazo de Candidatura 

1. As obras devem ser entregues até às 18 horas do dia 7 de maio de 2022. 

2. A entrega da obra, ficha de inscrição e declarações é efetuada exclusivamente na Sede da Fundação Caixa 

Agrícola Costa Azul, na Praça Conde do Bracial, nº1, em Santiago do Cacém.  

 

8. Formalização da Candidatura 

1. A inscrição é gratuita.  

2. A ficha de inscrição e respetivas declarações de consentimento e aceitação das normas do concurso 

encontram-se disponíveis na Sede e no site da Fundação Caixa Agrícola Costa Azul durante o período de 

candidatura. 

3. Os participantes podem solicitar o envio eletrónico da ficha de inscrição através de 

geral@fundacaocostazul.pt.  

4. Os concorrentes menores de idade devem preencher a declaração de autorização por parte dos 

Representantes Legais. 

5. Com a formalização da candidatura, é atribuído um número de identificação para proteção do anonimato 

durante a apreciação dos trabalhos.  

6. Após a entrega da obra a concurso e da ficha de inscrição devidamente preenchida o candidato recebe uma 

declaração de receção confirmando a candidatura.  

 

9. Especificações Técnicas 

1. As obras a concurso não podem ter sido expostas ou premiadas noutros concursos.  

2. O autor compromete-se ainda a não publicitar a obra a concurso durante o decorrer do mesmo, até à 

inauguração da exposição. 

3. As obras poderão ser suportadas em tela, cartão ou madeira, devendo ter uma dimensão mínima de 

20cmx20cm e máxima de 2,00mx2,00m. 

4. As obras serão fixadas através da colocação de suportes triangulares, que por sua vez serão suspensas em 

apliques num sistema de calhas. 
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5. Em caso de dúvidas, a Fundação Caixa Agrícola Costa Azul pode requerer aos concorrentes que façam prova 

inequívoca da autoria dos trabalhos entregues a concurso.  

 

10.  Ficha de Inscrição 

1. Na ficha de inscrição devem ser preenchidos todos os campos obrigatórios, sob pena da candidatura ser 

considerada nula. 

2.  São campos obrigatórios, além dos dados do autor, uma pequena memória descritiva onde conste o título da 

obra e uma pequena descrição da mesma.  

3. Os dados pessoais dos participantes não serão disponibilizados ou cedidos a terceiros por qualquer forma. 

 

11.  Direitos de autor 

1. No ato de inscrição, cada concorrente deverá confirmar, por escrito, a autoria da obra. 

2. Todos os participantes do presente concurso serão responsáveis pelos dados e elementos que venham a 

conceder no âmbito do mesmo, comprometendo-se, nomeadamente, a não facultar elementos que coloquem 

em causa direitos de terceiros, ou que se encontrem ao abrigo de direitos de imagem, direitos de autor e/ou 

de propriedade intelectual. 

3. No caso de retrato, o participante garante ter autorização das pessoas e que os direitos de imagem dos 

intervenientes não são violados com a apresentação da obra a concurso e consequente divulgação. 

4. Ao participar neste Concurso, cada concorrente cede gentilmente o direito de fotografar as suas obras à 

Fundação Caixa Agrícola Costa Azul, que poderá publicar em edições ou suportes de comunicação da 

instituição para fins não comerciais.    

5. Sempre que a Fundação Caixa Agrícola Costa Azul considerar a utilização de uma imagem da obra concorrente 

para fins não abrangidos no ponto anterior, entrará em contacto com o autor. 

6. Sempre que as imagens da obra forem utilizadas pela Fundação Caixa Agrícola Costa Azul, esta compromete-

se a indicar o seu autor. 

 

12.  Exposição 

1. A Fundação Caixa Agrícola Costa Azul realizará uma exposição com as obras a concurso, na Sala Multiusos 

da sua Sede.  

2. A exposição realizar-se-á entre 21 de maio e 25 de junho de 2022. 
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13.  Prémios 

1. Os trabalhos vencedores serão escolhidos pelos visitantes da Exposição, que votarão na sua obra favorita, 

utilizando um boletim próprio para o efeito, que posteriormente será colocado numa urna, que apenas será 

aberta no final da Exposição.  

2. No concurso serão distinguidos 3 trabalhos, que serão anunciados em data a definir. 

3. Serão atribuídos prémios às obras com maior número de votos: 

1º Prémio: 2000 € (dois mil euros) 

2º Prémio: 1000 € (mil euros) 

3º Prémio:   500 € (quinhentos euros) 

4. Não há lugar a prémios ex aequo.  

5. Em caso de empate o Conselho de Administração da Fundação Caixa Agrícola Costa Azul votará na sua obra 

favorita, a fim de desempatar o número de votos.  

6. Serão atribuídos diplomas de participação a todos os participantes.  

 

14.  Divulgação dos Resultados 

1. Após o final da Exposição os candidatos selecionados serão contactados por telefone ou notificados por e-mail 

pela Fundação Caixa Agrícola Costa Azul, no dia 25 de junho de 2022. 

2. Os resultados serão tornados públicos nos diversos meios de comunicação da Fundação Caixa Agrícola Costa 

Azul.  

 

15.   Doação de Obras 

1. Todas as obras a concurso serão doadas à Fundação Caixa Agrícola Costa Azul, que as venderá no decorrer 

da exposição.  

2. O lucro obtido da venda das obras reverterá inteiramente para um projeto social apoiado pela Fundação Caixa 

Agrícola Costa Azul, no âmbito da literacia do público infantojuvenil. 

3. As ações desenvolvidas nos pontos anteriores serão devidamente divulgadas nos diversos meios de 

comunicação da Fundação Caixa Agrícola Costa Azul. 

 

16.  Entrega de Prémios 

1. Os prémios serão entregues em cerimónia oficial, em data a definir, no Edifício Sede da Fundação Caixa 

Agrícola Costa Azul.  
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17.  Disposições Gerais 

1. A participação no Concurso implica a aceitação integral deste Regulamento.  

2. A organização do Concurso não assume quaisquer responsabilidades pelas obras que não estejam em 

perfeitas condições ou que se venham a extraviar por razões alheias. 

3. Todas as situações não contempladas no Regulamento serão decididas, caso a caso, pelo Conselho de 

Administração da Fundação Caixa Agrícola Costa Azul.  

4. O presente regulamento é suscetível de ser atualizado sob o compromisso de tal facto ser devidamente 

comunicado aos participantes.  

5. Eventuais esclarecimentos devem ser solicitados através do endereço de email geral@fundacaocostazul.pt, 

ou através do número de telemóvel 936 330 130. 

 

mailto:geral@fundacaocostazul.pt

