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REGULAMENTO:
Tema

“Projeto Rios: Unir Rios e Pessoas”
Enquadramento
O Projeto Rios é um projeto ibérico que visa o voluntariado ambiental e a
participação social na proteção e conservação dos ecossistemas
ribeirinhos, coordenado a nível nacional pela ASPEA - Associação
Portuguesa de Educação Ambiental. Este concurso conta com o apoio
do Fundo Ambiental, enquadrado no aviso “Educação Ambiental +
Sustentável: Repensar Rios e Ribeiras”.
Objetivos
O Concurso de Fotografia “Projeto Rios: Unir Rios e Pessoas” tem como
objetivo geral promover os valores socioambientais numa perspetiva de
cidadania, através da fotografia.
Desafiamos, através deste concurso, todos aqueles que se interessam
por fotografia a participarem com um conjunto de 3 fotografias que,
através da imagem, nos consiga contar uma história ou problemática
ambiental encontrada no momento de monitorização de um troço de
linha de água.
Poderão ser explorados temas como: a biodiversidade e o equilíbrio
ecológico dos meios aquáticos; os impactes da poluição dos rios e
ribeiras; a cidadania ativa e ciência cidadã, entre outros.
Como concorrer?
1 – Este concurso é aberto a fotógrafos amadores e profissionais, de
todas as idades e nacionalidades;
2 – Cada participação pressupõe a submissão de um conjunto de 3
fotografias, que será avaliado no seu todo;
3 – Fotografias individuais não serão consideradas no concurso;
4 – Cada participante pode concorrer com 1 a 3 conjuntos de fotografias;
5 – As fotografias a concurso terão de ser inéditas;
6 – Cada conjunto de fotografias terá de ter um título e uma breve
descrição até 50 palavras;
7 – A inscrição (nome, e-mail, telefone, morada, sexo, idade, profissão)
associada ao envio de fotografias serão efetuados até às 23h59m do dia
31 de outubro de 2018, através do email: del.aveiro@aspea.org;
8 – A organização do concurso será a única responsável pela inclusão
das fotografias no Facebook da ASPEA/Projeto Rios, não havendo a
obrigação de publicar fotografias que não cumpram critérios éticos,
estéticos ou de qualidade gráfica mínimos;
9 – Imagens transformadas por computador (além dos parâmetros
básicos de cor, contraste, nitidez e saturação) serão excluídas do
concurso, assim como imagens assinadas ou com marca de água;
10 – Os melhores conjuntos de fotografias serão selecionados para uma
exposição de fotografia e para material de comunicação do Projeto Rios.
Escalões
1 – Serão considerados 2 escalões:
Escalão Júnior – até 17 anos
Escalão Sénior – maiores de 18 anos
Avaliação e apuramento dos vencedores
1 – Todas as fotografias apresentadas a concurso serão publicadas na
página do Facebook do Projeto Rios;
2 – Os 3 conjuntos de fotografias vencedores (correspondendo aos 3
primeiros prémios) serão o resultado da avaliação de um júri composto
por, pelo menos, 3 fotógrafos (um dos quais profissionais);

3 – Os critérios de avaliação incluem: enquadramento no tema e
objetivos do projeto, originalidade e criatividade, estética e qualidade
técnica (luminosidade, enfoque, enquadramento);
4 – Poderão ser atribuídas até três menções honrosas para as fotografias mais votadas no Facebook em resultado da votação do público,
efetuada através da opção “gosto/like” disponível para cada conjunto de
3 fotografias. As que obtiverem o maior número de “gosto/like” até às
24h do dia 14 de novembro serão as vencedoras desta secção;
5 – Da decisão do júri e do público, não haverá lugar a recurso.
Prémios
1 – Todos os vencedores serão contactados por correio eletrónico e
anunciados publicamente no dia 15 de novembro no site do projeto. A
entrega de prémios ocorrerá em cerimónia a realizar pela ASPEA.
2 – A divulgação dos resultados também será efetuada na página do
Facebook da ASPEA (facebook.com/aspea.org);
3 – No Escalão Júnior haverá 3 prémios:
• 1º prémio – 100 euros
• 2º prémio – 50 euros
• 3º prémio – 20 euros
4 – No Escalão Sénior haverá 3 prémios:
• 1º prémio – 200 euros
• 2º prémio – 100 euros
• 3º prémio – 30 euros
5 – A cada menção honrosa atribuída será oferecido material promocional do Projeto Rios.
Direitos de autor e propriedade das fotografias
1 – Cada concorrente garante, ao participar, que é o único detentor dos
direitos de autor das fotografias submetidas a concurso;
2 – Caso sejam identificáveis pessoas na fotografia, o autor assume a
responsabilidade da publicação da mesma relativamente às pessoas em
questão;
3 – A organização reserva-se o direito de utilizar gratuitamente, sem
notificação, as fotografias a concurso para divulgação e promoção de
ações, pois as fotografias a concurso passarão a ser propriedade da
ASPEA / Projeto Rios;
Disposições finais
1 – A participação no concurso implica a prestação de informações
verdadeiras e a aceitação plena das normas do presente regulamento;
2 – Tudo o que não estiver mencionado neste regulamento será
decidido pela organização do concurso.
Calendário
Submissão de fotografias: até 31 de outubro de 2018.
Votação das fotografias no Facebook da ASPEA: entre 1 e 14 de
novembro de 2018.
Divulgação dos premiados: dia 15 de novembro no site do projeto e no
Facebook da ASPEA.
Entrega dos prémios: em cerimónia a realizar em data a divulgar.
Mais informações:
del.aveiro@aspea.org
234092847

