
ENQUADRAMENTO

O concurso de fotografia é organizado pela Câmara Municipal de Portel no âmbito do  programa  Bandeira Azul, 
um  programa de educação para o desenvolvimento sustentável, promovido em Portugal pela Associação 
Bandeira Azul da Europa, ao qual o Município de Portel aderiu, que tem como objetivo educar para o 
desenvolvimento sustentável em ambientes marinhos, costeiros e lacustres, nomeadamente  em praias fluviais.

O Concurso de fotografia “LAGO DE ALQUEVA E MONTADO: OLHAR A BIODIVERSIDADE”, convida os 
participantes a registar o seu olhar sobre a biodiversidade nos ecossistemas  deste território de Portel, onde o 
montado abraça o Grande Lago de Alqueva.

O concurso está aberto ao púbico em geral e apela à participação e criatividade, promovendo as competências 
artísticas da população do concelho, nomeadamente comunidade escolar, famílias e população sénior. 

As melhores fotografias do concurso darão origem a uma exposição itinerante que percorrerá o concelho de 
Portel, nos meses de Julho a Setembro e que ficará patente ao público em jardins, nas praias, no Pavilhão 
Temático A BOLOTA, no Mercado Municipal, e na página oficial do Município (Exposição Digital).

1. OBJECTIVOS

1.1. Promover o conhecimento do património natural, histórico e cultural desta região do Grande Lago de 
Alqueva;

1.2. Consciencializar para a importância da biodiversidade e do meio ambiente, na saúde e bem estar individual 
e coletivo;

1.3. Consciencializar para a importância da valorização do património natural local;

1.4. Dinamizar os diversos espaços públicos nos meses de verão;

1.5. Divulgar os trabalhos a concurso nos diversos canais digitais do Município de Portel.

2. PARTICIPAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ACESSO

2.1. O Concurso decorrerá de 14 de Junho a 12 de Julho.

2.2. Estão definidos no concurso três Escalões de participação:

 Infantil – 6 aos 12 anos

 Juvenil – 13 aos 17 anos

 Seniores – Maiores de 18 anos

2.2. Cada participante poderá apresentar até três  trabalhos.
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2.3. Os participantes deverão apresentar a Ficha de Inscrição e as fotografias com as seguintes especificidades:

a)  As fotografias deverão ser entregues em formato digital, podem ser a cores, preto e branco ou sépia;

b) Devem ser originais não manipuladas, excepto para transformação a P&B ou sépia, ajustes de contraste, 
luminosidade e reenquadramento;

c) Os trabalhos devem ser apresentados em suporte digital (tanto por correio em CD ou DVD como por e-mail) e 
em formato JPG, com dimensões mínimas de 3032 x 2008 pixéis (6 magapixeis);

d)  A cada fotografia deverá ser dado um título que exprima o significado da imagem.

e) Cada fotografia deve ser acompanhada de uma memória descritiva (até 1500 caracteres) onde conste o título 
da fotografia e uma breve descrição do local, motivo fotografado, a data em que foi feito o registo fotográfico e /ou 
a razão da sua apresentação a concurso.

f)  As cópias impressas das fotografias e das memórias descritivas e o respetivo suporte digital podem ser 
entregues em sobrescrito fechado, identificado no exterior apenas com nome do autor e a morada ou enviadas 
através do e-mail turismo@portel.pt, desde que devidamente identificadas.

3. ENTREGA DOS TRABALHOS

Os trabalhos devem ser enviados até ao dia 12 de Julho, para o endereço de e-mail turismo@portel.pt ou 
entregues na Divisão Desenvolvimento Económico e Social (Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 3 – 
Portel), de acordo com as especificidades apresentadas no ponto 2.3.  do presente regulamento.

4. JÚRI

4.1. As fotografias serão apreciadas por um júri, composto por três elementos, designados pela entidade 
organizadora do concurso.

4.2 Da decisão do Júri cabe reclamação.

4.3. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos por deliberação do júri, de acordo com a Lei 
especifica.

5. AVALIAÇÃO

5.1. O Júri atribuirá a cada trabalho uma pontuação (de 1 a 10), tendo em atenção os seguintes critérios de 
avaliação:

Criatividade e originalidade;

Qualidade e estética da imagem (composição e mensagem transmitida com impacte);

Adequação ao tema;

Memória descritiva;

Outros critérios técnicos a serem definidos pelo júri, se necessário.
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5.2. Todas as fotografias a concurso têm de ser inéditas, não podendo ter sido anteriormente submetidas à 
apreciação de júris. Os concorrentes assumem a plena autoria das imagens apresentadas a concurso, assim 
como a não violação dos direitos de quaisquer pessoas presentes nas fotografias.

5.3. A organização reserva-se no direito de anular este concurso por falta de participantes ou de qualidade dos 
trabalhos candidatos. As decisões do júri são soberanas e finais, não cabendo pelas mesmas qualquer recurso 
ou apelo.

6. PRÉMIOS 

6.1. Serão atribuídos prémios aos três melhores trabalhos de cada escalão e todos os concorrentes receberão 
um certificado de participação.

6.2. Os concorrentes premiados serão avisados através de e-mail e serão divulgados os resultados no site da 
Câmara Municipal de Portel (www.portel.pt), a partir de 19 de Julho de 2021.

7. DADOS PESSOAIS

7.1. A Câmara Municipal de Portel, mais concretamente a Divisão Desenvolvimento Económico e Social, com 
sede na Rua Dos Combatentes da Grande Guerra, n.º3. 7220-414 Portel e com NIPC 506196445, é a 
Responsável pelo Tratamento dos Dados Pessoais recolhidos e tratados no âmbito do presente concurso.

7.2. A recolha de dados pessoais no âmbito do presente concurso, tem como finalidade a gestão dos 
concorrentes e das suas propostas para determinação do vencedor e sua divulgação, sendo para tal concedido 
o consentimento expresso e explícito dos concorrentes na Ficha de Inscrição. Se o concorrente não fornecer os 
dados pessoais nos termos aqui estipulados, a sua participação não será aceite no presente concurso.

7.3. Serão aplicadas as medidas necessárias e adequadas para assegurar a segurança dos dados pessoais dos 
concorrentes.

8. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

8.1. Os concorrentes transmitem à Câmara Municipal de Portel os direitos autorais sobre todas as criações que 
apresentem no âmbito do presente concurso, para reprodução através dos diferentes meios de comunicação  e 
outros documentos considerados pertinentes para a organização.

8.2. À Câmara Municipal de Portel está reservado o direito de publicar através dos diferentes meios de 
comunicação os trabalhos premiados acompanhados do nome dos seus autores, não podendo os concorrentes 
fazê-lo por si antes da decisão do Júri.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. Serão admitidos a concurso os trabalhos que respeitem o presente regulamento.

9.2. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos por deliberação do júri do concurso de acordo com a 
Lei especifica.

9.3. Eventuais esclarecimentos devem ser solicitados ao Setor de Turismo da Câmara Municipal de Portel, 
através do telefone, 266 619 030/35 ou do email turismo@portel.pt.
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