
 

Regulamento 
O presente texto estabelece o Regulamento de funcionamento dos Workshops de Fotografia In Vivo, cujo autor 

signatário está abaixo identificado. 

A este se vê obrigado a cumprir o seu autor signatário e todos os participantes inscritos em cada Workshop In Vivo, uma 
vez informados que a sua participação implica a leitura e aceitação do presente Regulamento. 

O Regulamento é complementado pela informação que o autor signatário exibe no meio de apresentação pública e 
electrónica abaixo identificado, dependendo de cada Workshop e do local específico onde se realiza. 

Princípio 
Art. 1º – Pela natureza amplamente divulgada dos Workshops In Vivo, com o objectivo primordial de envolver os 

participantes no contacto e na promoção de diversas realidades (através da formação e valorização fotográficas), os 
participantes e autor irão respeitar e preservar o meio natural, cultural, social e humano dentro do qual se desenrola 

cada Workshop. 

Art. 2º – Considera-se e apresenta-se como autor signatário o fotógrafo João M. Gil. 

Art. 3º – Consideram-se como agentes e pessoas socialmente intervenientes no local onde se executa cada Workshop, 
também relevantes para a sua execução, os trabalhadores ou residentes locais, Juntas de Freguesia, Câmaras 

Municipais, Associações, Instituições Públicas ou Privadas ou seus representantes. 

Art. 4º – Consideram-se participantes inscritos todas as pessoas que acompanham as actividades do Workshop, 
incluindo aquelas que participam na saída fotográfica sem máquina fotográfica, cujos dados foram antecipadamente 

registados e confirmaram a sua inscrição com um pagamento. 

Modo de Proceder 
Art. 5º – Pelo exposto no Art. 1º, o autor signatário planeia antecipadamente cada Workshop em ligação directa, franco 

diálogo e troca de informação com os agentes locais. 

Art. 6º – Entre o autor signatário, os participantes inscritos e os agentes e pessoas intervenientes clarifica-se sempre 
quais as zonas nas quais se pretende fotografar, durante cada Workshop. 

Art. 7º – Durante o Workshop, os participantes inscritos e o autor signatário estarão identificados com o seu nome e o 
logotipo do Workshop. 

Art. 8º – Durante o Workshop, os participantes inscritos e o autor signatário far-se-ão transportar a pé ou por estrada, 
em veículos próprios, comprometendo-se a não sair dos caminhos e vias públicas. Não irão transpor muros nem destruir 

acessos ou quaisquer divisórias de propriedade. 

Divulgação e Uso das Fotografias 
Art. 9º – a) Os participantes inscritos e o autor signatário comprometem-se a respeitar os agentes e a forma acordada 
de os promover, sem fazer qualquer uso comercial ou editorial das suas fotografias registadas durante o Workshop, 

salvo no que respeita às excepções referidas nas alíneas b) e c) deste Artigo. 

b) Considera-se excepção à alínea anterior a forma directa de promoção dos Workshops In Vivo, pela divulgação 
pública e electrónica no sítio http://invivofoto.wordpress.com, na qual os participantes e o autor signatário poderão 

publicar fotografias de cada Workshop. 

c) Considera-se excepção à alínea a) a publicação que decorre de um pedido por escrito consertado entres os agentes 
ou pessoas intervenientes do local onde se tenha realizado cada Workshop, o autor signatário dos Workshops e os 

autores das fotografias. 

d) Ao autor signatário, e se necessário aos participantes inscritos, cabe a análise e a posterior aceitação ou rejeição dos 
pedidos de reprodução/publicação/divulgação referidos na alínea anterior. 

Art. 10º – A oferta de fotografias por parte dos seus autores, como participantes inscritos ou autor signatário, a pessoas 
fotografadas ou outras, é uma forma de colaboração para o local, a nível particular e não público, não incorrendo no 

desrespeito do disposto no Art. 9º. 

http://invivofoto.wordpress.com/


Art. 11º – Os agentes ou pessoas intervenientes do local onde se realiza cada Workshop comprometem-se em não fazer 
qualquer uso não autorizado das fotografias do Workshop, a estes oferecidas pelos autores respectivos. 

Art. 12º – Qualquer utilização (reprodução/publicação/divulgação) das fotografias, por qualquer parte interveniente, está 
sujeita às disposições do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos vigente (Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de 
Março, alterado pela Lei n.º 45/85, de 17 de Setembro e 114/91 de 3 de Setembro, Decretos-Lei n.os 332/97, 333/97 e 

334/97 de 27 de Novembro, e Decreto-Lei n.º 50/2004, de 24 de Agosto). 

Segurança Individual e de Material 
Art. 13º – Cabe aos proprietários dos veículos usados nas deslocações a responsabilidade da existência do respectivo 

Seguro Automóvel Obrigatório de Responsabilidade Civil. 

Art. 14º – Os participantes nos Workshops ou estão obrigatoriamente cobertos por um Seguro de Acidentes Pessoais, 
incluído na inscrição, desde que cumpram o disposto neste Regulamento, ou terão que assinar um termo de 

responsabilidade, concordando por escrito com a libertação de qualquer responsabilidade do autor signatário sobre 
quaisquer acidentes sobre o/a próprio/a participante ou outros ou qualquer conduta de risco. A sua inscrição é prova de 

aceitação de tal termo, a assinar no início do Workshop. 

Art. 15º – Os participantes nos Workshops que não pretendam fazer incluir o Seguro referido no Art. 14º na sua inscrição 
terão que fazer prova que estão segurados por sua livre iniciativa e responsabilidade, ou assinar o termo de 

responsabilidade, sob pena de não poderem participar. 

Custos 
Art. 16º – A organização não se responsabiliza por danos causados no material pessoal, furtos ou perdas, ou danos ao 

património de terceiros, edificações, plantas ou animais, durante os Workshops, sendo apenas imputáveis aos seus 
executantes. 

Art. 17º – Os custos por pessoa apresentados dizem respeito ao Workshop e seguro de acidentes pessoais, conforme o 
autor signatário apresenta na agenda do Workshop específico. 

Organização e Participação 
Art. 18º – Reserva-se o direito ao autor signatário, como organizador, a alteração do programa no caso de 

condicionamento por factores que dela não dependam, desde que claramente justificado. 

Art. 19º – Ao se pré-inscrever ou inscrever, cada participante assume o compromisso pessoal de ética perante os 
agentes e intervenientes locais, a sua cultura, o meio natural, social e humano, assim como a aceitação do presente 

Regulamento, lido previamente. 

Art. 20º – O pedido de inscrição, o pagamento e o envio dos dados pessoais por parte do participante constitui uma 
inscrição válida e o termo de compromisso e ética pessoais, de acordo com o Art. 19º. 

Art. 21º – A inscrição é considerada efectiva aquando da participação de cada participante no local do Workshop, desde 
que tenha feito a prévia reserva e a pré-inscrição, independentemente da hora ou do pagamento já efectuado, na sua 

totalidade ou não, antes ou não do evento. 

Art. 22º – Constitui-se como reserva e pré-inscrição o contacto pessoal, telefónico ou por outro meio, uma vez feito o 
pagamento de 50% do custo/pessoa, de acordo com o publicamente apresentado no sítio 

http://invivofoto.wordpress.com. 

Art. 23º – No caso de cancelamento por parte de um participante, depois da sua pré-inscrição, não se procede à 
devolução do pagamento parcial. 

Art. 24º – A participação de menores de 18 anos, se não acompanhados por um dos seus pais, só é possível mediante a 
apresentação prévia da Declaração de Autorização de Participação de Menores, assinada por aqueles. 

Casos Omissos, Dúvidas e Revisão 
Art. 25º – Dúvidas e casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pelo autor signatário, o qual proporá a 

sua revisão, sempre que necessário. 

 

Versão 3 
Bruxelas, 14 de Julho, de 2012 

João M. Gil 

http://invivofoto.wordpress.com/

	Regulamento

