
 

 
 

 

 

Leather is my Job 
 

Concurso fotografia: Pessoas a trabalhar nas fabricas de curtumes 
 

Informacao para as Fabricas participantes 
 

 
Quem pode particpar? 

Qualquer trabalhador de curtumes. 

 

O que precisam de fazer? 

- Anunciar a competicao aos trabalhadores (ver modelo de anuncio abaixo) 

- Dar autorizacao escrita aos trabalhadores para fotografarem os locais de trabalho e para 

as fotos poderem ser utilizadas publicamente pela COTANCE. 

 

Quais sao os premios? 

- Um Premio Leather is my Job para a Fotografia mais original: 250€ 

- Um Premio para o Segundo Lugar: 100€ 

- Premio do publico (numero de « likes » na foto no facebook): 100€ 

- Todos os finalistas serao convidados para a Conferencia Final do projeto em Igualada 

e 8 Junho 2017 (a viagem e o alojamento serao pagos pelo projeto). 

 

Quais sao os prazos? 

- Os participantes poderao submeter as suas fotos ate ao proximo dia 31 Marco 2017 

- Todas as fotos serao colocadas na pagina Facebook do projeto em simultaneo a 4 Abril 

2017 ; os visitantes poderao votar nas suas preferidas fazendo “like” nas fotos.  

- A COTANCE e a industriAll seleccionarao os vencedores do Premio Leather is my Job 

Award a 5 Maio 2017. 

- O vencedor do “premio do publico” sera determinado pelo numero de “likes” registados 

as 12h00m do dia 5 Maio 2017 (CET). 

- Os premios serao anunciados a 8 Maio 2017 

 

 

As regras do concurso estao disponiveis em http://euroleather.com/index.php/news-activities 

 

http://euroleather.com/index.php/news-activities


 

 
 

Leather is my Job 
 

Concurso fotografia: Pessoas a trabalhar da Industria de 
Curtumes 

 

Tira a Fotografia mais original do teu local de 
trabalho e ganha um premio! 

 
Quem pode participar? 

Qualquer trabalhador de curtumes. 

 

Que tipo de fotografia deve ser tirada? 

Tira uma fotografia do teu local de trabalho. Nenhuma pessoa devera ser identificavel . Poderao ser 

exibidas partes do corpo, mas que nao identifiquem a pessoa. O foco devera ser a pele ou a pele e as 

maquinas e os equipamentos. Explora os detalhes e os pormenores, da asas a originalidade! 

Alguns exemplos: 

 

 
 

O que tens de fazer? 

- Obter a autorizacao do teu empregador para tirares fotografias do teu local de trabalho 

preenchendo o respetivo formulario de autorizacao. 

- Tira uma fotografia (com o telemovel ou maquina fotografica) e envia-a para a COTANCE : 

cotance@euroleather.com, juntamente com o teu nome completo, o nome da empresa, a tua 

funcao na empresa, e o formulario de autorizacao devidamente assinado e o teu endereco de 

email. 

 

O que poderas ganhar? 

- Um Premio Leather is my Job para a Fotografia mais original: 250€ 

- Um Premio para o Segundo Lugar: 100€ 

- Premio do publico (numero de « likes » na foto no facebook): 100€ 

- Todos os finalistas serao convidados para a Conferencia Final do projeto em Igualada e 8 Junho 

2017 (a viagem e o alojamento serao pagos pelo projeto). 

- Os premios serao anunciados a 8 Maio 2017 

 

Qual e o prazo? 

- Poderas submeter as fotografias ate ao proximo dia 31 Marco 2017 

 

As fotografias serao publicadas a 4 de Abril em: 

https://www.facebook.com/leather.is.my.job/ 

Faz Like na pagina para nao perderes o inicio do concurso publico. 

Depois partilha o link com os amigos que poderao votar na tua foto ate as 12h00m de 5 Maio CET. 

 

As regras do concurso estao disponiveis em http://euroleather.com/index.php/news-activities 
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