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Concurso fotográfico “Paisagem de (a)poios” 
 
 

 
PREÂMBULO 

A proteção da biodiversidade constitui uma área de intervenção do Pacto Ecológico Europeu. 

As áreas predominantemente rurais constituem metade do território europeu e representam 

cerca de 20% da população. A estratégia de biodiversidade da UE prevê estabelecer Áreas 

Protegidas em 30% das terras na Europa, aumentando a agricultura biológica e as 

características paisagísticas ricas em biodiversidade nas terras agrícolas.  

Com base nesta perspetiva, o Europe Direct Madeira promove o concurso fotográfico 

“Paisagem de (a)poios”.  

 
1. OBJETIVO 

Objetivo Geral 

Envolver e aproximar os cidadãos das questões ambientais, fazendo-os refletir sobre como os 

territórios rurais se apresentam como grandes impulsionadores do desenvolvimento 

sustentável no presente, garantindo o futuro das gerações vindouras. 

 

2. COORDENAÇÃO 

1. A coordenação da participação no concurso fotográfico “Paisagem de (a)poios” é da 
responsabilidade do Europe Direct Madeira (ED Madeira). 
 
2. A organização reserva-se ao direito de cancelar o concurso fotográfico “Paisagem de (a)poios” 
caso o mesmo tenha menos de 15 participantes. 
 

3. ELEGIBILIDADE  

1. O concurso fotográfico “Paisagem de (a)poios” está aberto a todos os cidadãos.   

2. A participação é de caráter individual, podendo o participante inscrever-se com mais do que 

um trabalho (no máximo 3 com inscrição individual). 
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3. Só serão tidas em conta as fotografias tiradas na Região Autónoma da Madeira.  

 

4. INSCRIÇÕES 

1. As inscrições são gratuitas e decorrem entre 17 de novembro e 5 de dezembro de 2021. 

3. As inscrições deverão ser realizadas através do preenchimento do formulário online 

disponível no site oficial do ED Madeira em europedirect.aigmadeira.com. 

4. Inscrições incompletas ou que não cumpram os devidos requisitos serão automaticamente 

desqualificadas. 

5. Inscrições em que a fotografia apresente um indivíduo identificável que não deu o seu 

consentimento para aparecer ou se a fotografia apresentar publicidade ou marcas registadas, 

que exijam que o ED Madeira obtenha permissão de uso, não serão aceites. 

 

5. FOTOGRAFIA 

1. A fotografia deve incidir sobre o tema do preâmbulo, focando-se numa paisagem da nossa 

região que retrate elementos naturais e/ou humanos de um território rural.  

2. Cada participante deverá tirar uma fotografia com as dimensões mínimas de 8 MP. 

3. A fotografia deve ser acompanhada por um texto curto de no máximo 1000 carateres, onde 

explique a razão pela qual o(a) levou a captar a imagem naquele local.  

4. As fotografias podem ser a cores ou preto e branco. 

5. Para fins de elegibilidade da fotografia, a organização não fará distinção entre quaisquer 

técnicas utilizadas, sendo aceites quaisquer géneros fotográficos. 

6. É permitida a produção e apresentação de trabalhos fotográficos tratados digitalmente, desde 

que não altere a naturalidade e forma da mesma, privilegiando-se aqueles que apenas tenham 

ajustes de parâmetros fotográficos como o brilho, saturação, contraste, entre outros, sendo 

consideradas como fazendo parte do processo fotográfico normal, a cargo exclusivo de cada 

autor. Em caso de dúvida o júri é soberano na sua decisão. 
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6.1. Não serão aceites imagens digitalmente manipuladas, não estando dentro dos limites 

estabelecidos no ponto anterior. 

7. Podem participar fotógrafos profissionais e amadores. 

8. Não são admitidas fotografias que contenham ou transmitam uma mensagem que atente 

contra os direitos e liberdades fundamentais do ser humano, ou viole os princípios e valores 

defendidos pela União Europeia. 

9. Os participantes são responsáveis pela originalidade das fotografias apresentadas, devendo 

garantir a sua autoria, assumindo toda a responsabilidade decorrente de reclamações de 

terceiros, no que diz respeito a direitos de autor e direitos conexos.  

10. No ato de entrega da fotografia, os participantes cedem os direitos de utilização da fotografia 

à coordenação do concurso e autorizam os direitos de utilização total da mesma ao ED Madeira. 

No entanto, será realizada com a atribuição dos créditos aos proprietários dos direitos autorais. 

11. As fotografias submetidas ao concurso fotográfico “Paisagem de (a)poios” passam a integrar 

o arquivo fotográfico do ED Madeira, podendo este organismo usar as mesmas no âmbito da 

sua atividade de divulgação. 

11. O autor renuncia a receber qualquer contrapartida financeira ou de outra índole derivado 

da utilização das fotografias. 

 

6. PRAZOS 

1. A fotografia deverá ser submetida entre o dia 17 de novembro e 5 de dezembro de 2021, até 

às 23H59 (hora de Lisboa). 

2. A fotografia deverá ser enviada para o email europedirect@aigmadeira.com, em formato 

digital JPEG ou TIFF. Deve indicar o nome do autor e o título da fotografia conforme indicado no 

formulário de inscrição. 

3. A exibição das fotografias far-se-á de forma virtual, através de um álbum criado para o efeito 

na página de Facebook do ED Madeira (facebook.com/EuropeDirectMadeira), no dia 6 de 

dezembro. Entre o dia 6 e 12 de dezembro, decorrerá a votação online, os participantes deverão 

fazer a divulgação dos seus trabalhos por via das redes sociais, de modo a conseguir alcançar o 
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maior número possível de “gostos/reações” (apenas serão contabilizados o número de 

gostos/reações dentro da página de Facebook do ED Madeira). 

4. Às 23H59 do dia 12 de dezembro, far-se-á o encerramento desta votação online e as cinco 

fotografias com os maiores números de votos (“gostos/reações”) serão apurados para a segunda 

fase do concurso. 

5. As cinco fotografias finalistas apuradas para a segunda fase serão analisadas pelo júri do 

concurso, sendo o vencedor do mesmo anunciado no dia 15 de dezembro. 

6. Posteriormente à realização do concurso, o ED Madeira prevê, organizar uma exposição 

fotográfica com as fotografias vencedoras em formato a definir posteriormente (online e/ou 

presencial).  

 

7. JÚRI 

1. Integram o júri, a equipa do Europe Direct Madeira e um(a) convidado(a) externo ligado(a) à 

fotografia, escolhido pela equipa de coordenação do concurso. O júri é soberano nas suas 

decisões, das quais não haverá recurso. 

2. Os critérios de avaliação tidos em conta pelo júri são os seguintes: 

• Adequação da imagem à temática europeia do concurso; 

• Criatividade; 

• Qualidade da imagem. 

 

8. PRÉMIO 

1. O vencedor será notificado por e-mail, portanto, certifique-se que fornece as informações de 

contacto corretas no formulário de inscrição. 

2. O primeiro classificado receberá um tablet. 

 

9. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

http://www.facebook.com/EuropeDirectMadeira
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A sua participação implica o registo e o tratamento de dados pessoais (por exemplo, nome, 

endereço, email, entre outros). Esses dados pessoais serão tratados em conformidade com o 

disposto no Regulamento (UE) 2018/1725 relativo à proteção das pessoas singulares no que diz 

respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições e pelos órgãos comunitários e à livre 

circulação desses dados. Salvo indicação em contrário, as respostas às perguntas e os dados 

pessoais solicitados são necessários para avaliar as participações em conformidade com o 

Regulamento do concurso e serão tratados unicamente para esse fim pelo Europe Direct 

Madeira. 
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