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Concurso de Fotografia NUTRIMAIS 

[Ganhe um exemplar do Agro Manual 2018] 

 

Normas de participação 

Este concurso de fotografia pretende sensibilizar a comunidade para a importância da proteção 

dos solos para o futuro de todos e promover a utilização de corretivos agrícolas de qualidade 

como forma de melhorar as culturas e o próprio solo. 

Pretende também promover o conhecimento das características e dos benefícios do NUTRIMAIS 

e a sua utilização. 

 

- Podem participar neste concurso todos os utilizadores do Facebook residentes em Portugal 

continental e ilhas; 

- Serão aceites a concurso duas categorias: individual e coletiva (instituições coletivas, empresas 

e organizações de âmbito coletivo) 

- As fotos terão que ser publicadas na página da Lipor em: 

https://www.facebook.com/LiporGestaoResiduo 

- Os participantes poderão submeter as fotos que desejarem, sendo que só serão elegíveis para 

votação as que cumpram os seguintes critérios: 

o “Gostar” da página do facebook da Lipor; 

o A(s) foto(s) terá(ão) que: 

o Refletir a temática da agricultura, do solo e das hortas; 

o Apresentar na fotografia um saco de NUTRIMAIS; 

o Ser referenciadas com #nutrimaisbylipor 

- As fotos deverão estar identificadas com o nome do utilizador individual ou coletivo que as 

submeteu; 

https://www.facebook.com/LiporGestaoResiduo
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- A submissão de candidaturas decorre até ao dia 27 de maio às 23h59; 

 - De 28 de maio a 10 de junho, decorre o período de votação, 

o Todas as fotos estarão disponíveis para votação em duas galerias: 

o Galeria - Concurso de Fotografia NUTRIMAIS - Individual 

o Galeria - Concurso de Fotografia NUTRIMAIS - Coletiva 

 

o As 3 fotos mais votadas, em cada uma das galerias, no período definido, serão 

premiadas e colocadas em destaque no Facebook da Lipor. 

- O prémio é um exemplar do Agro Manual 2018; 

- Os vencedores serão anunciados na página do Facebook da Lipor e deverão entrar em 

contacto com a Lipor por mensagem privada no Facebook. 


