Aditamento ao Regulamento do Concurso 2018
“CP, movimento em imagens”

1. Condições de participação no projeto
É admitida a resolução mínima original de 3800X2500 pixels para as
imagens fixas (fotografias), em formato digital jpg, e HD 1920X1080 pixels
para as imagens em movimento (filme).
O trabalho a realizar pelos Participantes não poderá ser desprestigiante
para a actividade ferroviária nacional, nomeadamente para a CP –
Comboios de Portugal, E.P.E. (CP) e Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP).

2. Regras de segurança
A participação no Concurso não pode provocar perturbações para a IP e
para o serviço ferroviário operado pela CP e demais Operadores
ferroviários, nem a sua responsabilização por qualquer acidente que possa
envolver elementos externos às referidas entidades.
Os Participantes devem cumprir as regras de segurança de forma a garantir
o normal funcionamento do espaço ferroviário, devendo seguir as regras
que se enunciam e, complementarmente, respeitar as indicações e
instruções dos vigilantes e/ou colaboradores da IP e da CP.
Os Participantes não poderão:
a) Perturbar a normal circulação de pessoas e o funcionamento da
estação;
b) Obstaculizar o acesso a equipamentos de emergência e/ou segurança;
c) Invadir (pessoas e/ou equipamentos técnicos) a zona de risco A (via-
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férrea), conforme esquema abaixo*, d2= 1,20m;
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d) Invadir ou aproximar (pessoas e/ou equipamentos técnicos) da zona
de risco C (catenária), conforme esquema abaixo*, d1=2m.

*Esquema das Zonas de Risco também aplicáveis às estações e
apeadeiros.
Os Participantes estão ainda obrigados a:
a) Garantir a sinalização de segurança de todos os equipamentos;
b) Acondicionar todos os equipamentos de forma segura e de modo a
que não impeçam a normal circulação dos utentes da estação;
c) Assegurar que todos os elementos que o acompanhem se encontram
devidamente identificados;
d) Reportar qualquer situação não prevista, para que a mesma possa ser
avaliada e sujeita a aprovação.
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Sem prejuízo do cumprimento das regras de segurança, os Participantes que
pretendam aceder ao espaço ferroviário sob gestão da IP, no âmbito do
presente concurso, deverão informar os vigilantes dessas instalações e/ou
os colaboradores da IP desse motivo.
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