
Concurso de Fotografia
Terra Sustentável?!

Este concurso, integrado no PHOTOfest Cantanhede, tem como objetivo consciencializar
e sensibilizar a população para a defesa e valorização do património natural e promover
o ambiente e a sustentabilidade.

A Estratégia da Biodiversidade 2030, apresentada pela Comissão Europeia em 2020,
tem o objetivo de “devolver a Natureza às nossas vidas”, e as recomendações da Agenda
2030 para o Desenvolvimento Sustentável apostam em “promover a dimensão da
sustentabilidade, da preservação ambiental e mitigação dos efeitos das alterações
climáticas.”

Neste contexto, a temática subjacente a este concurso é a proteção do Ambiente,
pretendendo-se imagens que documentem a biodiversidade, a beleza do património
natural e ambiental e as boas práticas de sustentabilidade ambiental, assim como a
fragilidade da vida no planeta e consequências das ações humanas sobre o ambiente.

REGULAMENTO DO CONCURSO

a) Condições de participação

1. O Concurso de Fotografia Terra Sustentável?! está aberto a todas as pessoas,
fotógrafos ou não, maiores de 16 anos, independentemente da sua nacionalidade
ou local de residência.

2. Para participar, os autores deverão enviar as fotografias por Wetransfer até às
23h59 do dia 25 de setembro de 2022, para o e- mail
concurso@photofestcantanhede.pt.

3. O email deverá incluir o nome do participante, contacto telefónico e email do
próprio.

4. As fotografias devem incluir a localização (ainda que aproximada), e podem ter
título e mensagem.

https://wetransfer.com/
mailto:concurso@photofestcantanhede.pt


5. Cada participante poderá submeter no máximo três (3) fotografias em cada um dos
seguintes temas, num máximo de nove (9) fotografias por autor:

a. Fotografia de natureza (sem elemento humano)
b. Interação humana na natureza
c. Boas práticas ambientais e sustentabilidade

6. As imagens devem ser enviadas em suporte digital com os seguintes requisitos:

a. Formato de imagem JPEG na dimensão máxima e qualidade máxima.

b. Fotografias sem assinatura de autor, marcas de água ou molduras.

7. Os participantes comprometem-se a ceder à entidade organizadora o direito de
expor, publicar ou reproduzir parte ou a totalidade dos trabalhos, no âmbito do
PHOTOfest Cantanhede e salvaguardando sempre a indicação do autor, conforme o
Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos.

8. Os participantes são responsáveis pela originalidade dos trabalhos apresentados,
garantem a sua autoria e assumem toda a responsabilidade decorrente de
reclamações de terceiros no que diz respeito a Direitos de Autor e Direitos
Conexos.

9. As fotografias que não cumprirem os requisitos deste regulamento serão
desclassificadas e não serão avaliadas pelo júri.

b) Exposição  e seleção de fotografias vencedoras

1. Serão selecionadas até 40 fotos para exposição no PHOTOfest Cantanhede. Esta
exposição estará patente no Parque de São Mateus, Cantanhede, a partir de 14 de
Outubro.

2. Dessa seleção serão eleitas as 3 fotografias vencedoras.

3. As fotografias vencedoras serão apresentadas na sessão de encerramento do
PHOTOfest Cantanhede.

c) Prémios



As fotos vencedoras receberão os seguintes prémios monetários:

● 1.º prémio - 500 euros

● 2.º prémio - 250 euros

● 3.º prémio - 150 euros

d) Júri

1. O Júri será constituído por quatro elementos:

a. António Luís Campos - Fotógrafo na Revista National Geographic

b. Manuel Malva – Fotógrafo de natureza; Co-fundador e presidente da Milvoz
– Associação de Proteção e Conservação da Natureza

c. Pedro Cardoso - Representante do Município de Cantanhede

d. Pedro Castro - Representante da Inova - Empresa Municipal, patrocinadora
do concurso

2. O júri é responsável pela avaliação das fotografias submetidas a concurso segundo
critérios da qualidade estética, técnica e adequação de conteúdo.

3. É da competência do Júri a classificação das fotografias apresentadas a Concurso
para efeitos de atribuição dos prémios, bem como a seleção das fotografias que
integrarão a exposição patente no PHOTOfest Cantanhede.

4. Em caso de empate, o presidente do júri tem voto de qualidade.

5. A participação no concurso encontra-se vedada aos membros do júri do Concurso e
da organização do PHOTOfest Cantanhede.

6. As decisões do júri são finais e irrevogáveis.

e) Disposições finais

1. Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos por deliberação conjunta do
Júri e Organização do concurso.

2. A Participação neste concurso implica a aceitação na íntegra deste Regulamento,
sem reservas.


