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Concurso de Fotografia: Captar Estarreja 

Regulamento 

Apresentação 

O Concurso de fotografia Captar Estarreja: transformações da natureza e das 

vivências no concelho de Estarreja é organizado pelo projeto de investigação 

científica Agorarisk (www.agorarisk.com). 
 

Visa reunir fotografias do concelho de Estarreja para ilustrar como convivem a atividade 

humana e o meio natural. Interessa, por exemplo, captar: como tem evoluído a 

atividade industrial no concelho, como se operam transformações em elementos como 

a água, os solos, o ar, as áreas agrícolas, a biodiversidade, as práticas locais – 

agropecuárias, piscatórias, artesanais e outras –, as pessoas, a sua vida social, as suas 

ocupações. 

 
Com mais de 1000 euros em prémios e outros brindes a ganhar! Participa! 

 

 

Participantes 

O concurso está aberto a qualquer fotógrafa/o, individual, amador/a, de qualquer idade. 
Destina-se a duas categorias: 

 
● Jovens entre os 15 anos* e os 18 anos 
● Adultos a partir dos 19 anos 

 
(*serão admitidas/os participantes de 14 anos que estejam no 9o. ano de escolaridade).  

 
Cada participante pode concorrer com um máximo de duas fotografias inéditas sobre o 
tema do concurso, e que tenham sido tiradas entre 2021 e 2022. 

 
Condições de participação 

 

A participação tem caráter individual. 
 

As/os participantes deverão preencher os campos obrigatórios do formulário e anexar 
1 ou 2 imagens com título e texto para legenda, relacionando cada imagem ao tema do 
concurso: transformações da natureza e das vivências no concelho de Estarreja. 

 

As fotografias terão que ilustrar como convivem a atividade humana e o meio natural no 
concelho de Estarreja. Interessa, por exemplo, captar: como tem evoluído a atividade 
industrial no concelho, como se operam transformações em elementos como a água, os 
solos, oar, as áreas agrícolas, a biodiversidade, as práticas locais – agropecuárias, 
piscatórias, artesanais e outras –, as pessoas, a sua vida social, as suas ocupações. 

 

As fotografias apresentadas a concurso deverão ser originais e não poderão ter sido 
anteriormente submetidas a outro concurso de fotografia. As/os participantes têm de ser 
os autores das fotografias. 

http://www.agorarisk.com/
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O formulário e toda a informação está disponível em www.agorarisk.com. A participação 
no concurso implica a aceitação da cedência dos direitos das fotografias ao Projeto 
Agorarisk, que as poderá utilizar em publicações e meios de divulgação, renunciando 
o/a autor/a a qualquer contrapartida financeira, ou de outra índole. O projeto 
compromete-se a mencionar o nome do/a autor/a das fotografias nas utilizações que 
delas venha a fazer. 

 

As fotografias não podem conter: 

 
● Algo suscetível de violar os direitos de terceiros. 
● Imagens que contenham cenas de nudez, locais ou algo que possa ser 

considerado impróprio. 

● Pessoas reconhecíveis a menos que seja possível garantir que essas pessoas 
concederam autorização para a utilização e publicação das fotografias neste 
concurso. 

 
O projeto Agorarisk reserva-se o direito de desclassificar participações incompletas ou 
que não cumpram parte do regulamento. 

 

Condições de avaliação 

As fotografias serão avaliadas por um júri composto por especialistas em fotografia. O 
júri fará a seriação das fotografias tendo em conta uma grelha de critérios técnicos e 
artísticos que serão definidos pelo presidente do júri. Um dos critérios é a avaliação do 
público. 

 

A votação do público corresponde à expressão de preferências pelo público. Esta 
votação será feita na comunidade da rede social Facebook do projeto agorarisk, 
www.facebook.com/agorarisk. Assim, qualquer pessoa poderá votar, através de 
“gostos” para determinadas fotografias. Será indicada a data exata a partir da qual será 
possível efetuar esta votação. Finalmente, serão contabilizados o número total de 
“gostos” recebidos por cada fotografia. 

 

Fases do concurso 

O concurso decorre em duas fases: 

 
1ª FASE de 1 de abril de 2022 a 30 de junho de 2022: inscrição 

 
2ª FASE de 01 a 15 de julho avaliação 

 
3ª FASE a partir de 20 de julho: divulgação dos resultados e disseminação 

 
 
 

Cronograma e informação sobre cada fase 

1ª Fase de 1 de abril 2022 a 30 de junho de 2022 

Inscrição 
 

Cada participante pode submeter no formulário uma a duas fotografias a apresentar a 
concurso, juntamente com um título e uma sinopse de caráter obrigatório. A submissão 
da fotografia deve obedecer aos seguintes critérios: 

http://www.agorarisk.com/
http://www.facebook.com/agorarisk
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- sem margens nem inscrições nem assinatura; 
 

- em formato JPEG sem compressão 
 

- resolução de 300 dpi, dimensão no lado maior de 5398 pixéis 
 

Os autores das fotografias terão de enviar no formulário de inscrição os seguintes 
documentos, se aplicável: 

 
● Declaração de autorização de uso da imagem de pessoas que aparecem na 

fotografia e declaração de autorização de participação de menores no concurso. 

● Autorização de participação de menor. 

 
 
 

2ª Fase 
 

Avaliação 
 

O Júri deste concurso será presidido pelo fotógrafo Carlos Marques e será constituído 
por um mínimo de 3 elementos e um máximo de 4. A organização do concurso pode, a 
qualquer momento, alterar a composição do júri caso as circunstâncias assim o exijam. 

 

O Júri deliberará até 15 de julho de 2022 e verificará a conformidade formal e 
substantiva dos trabalhos de acordo com o presente regulamento, apreciará a qualidade 
técnica e artística das fotografias e contabilizará os “gostos” das fotografias do público, 
que serão um dos critérios de avaliação da grelha a designar pelo júri. 

 

Todas as fotografias serão carregadas na comunidade facebook e abertas à votação de 
qualquer pessoa inscrita nesta comunidade pública. A votação é realizada dando 
“gostos” a uma ou mais imagens. 

 

O Júri poderá, se assim o entender, atribuir diploma (s) de “Menção Honrosa” a 
trabalhos que, por unanimidade, sejam considerados merecedores dessa distinção. 
Todas/os participantes terão direito a um prémio de participação atribuído pela empresa 
MESA. 

 

As decisões do júri, tomadas por unanimidade ou maioria, serão registadas numa ata 
e não será aceite qualquer reclamação. 

 

Atribuição de prémios 
 

Os prémios são atribuídos às 3 fotografias com maior pontuação em cada uma das 
duas categorias: 

 
● Jovens entre os 15 anos* e os 18 anos 
● Adultos a partir dos 19 anos. 

(*incluindo participantes de 14 anos que estejam no 9o. ano de escolaridade).  

 
 

O júri reserva-se o direito de não atribuir todos os prémios acima referidos, caso 
considere que não haja trabalhos com a qualidade necessária para a sua atribuição. 
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Haverá prémios monetários distribuídos da seguinte forma: 
 

● Jovens entre os 15 e os 18 anos: 1º prémio- 250 euros, 2º prémio- 175 euros, 3º 
prémio- 100 euros. 

● Adultos a partir dos 19 anos: 1º prémio- 250 euros, 2º prémio- 175 euros, 3º 

prémio- 100 euros. 
 

 

3ª Fase a partir de 20 de julho 

Divulgação e disseminação de resultados 
 

● As 40 fotografias de cada categoria serão incluídas numa exposição itinerante 
em espaços no concelho de Estarreja a definir. 

● A divulgação dos resultados do concurso será feita a partir no dia 20 de julho 
de 2022, através do site da comunidade facebook. Os/as premiados/as serão 
informados/as por email ou contacto telefónico, na data de divulgação dos 
resultados. 

● Os prémios serão entregues em data e local ainda por definir. 

● Será publicado um ebook com todas as fotografias. 

 

Disposições finais 

A participação neste concurso é gratuita e implica a aceitação integral do presente 
regulamento. 

 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela coordenação do Projeto 

Agorarisk, única entidade competente para o efeito. 
 

Outros eventuais esclarecimentos devem ser solicitados ao projeto Agorarisk, através 
do email: agorarisk@gmail.com 

mailto:agorarisk@gmail.com
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