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REGULAMENTO 
Concurso de Fotografia #JardimDeHistórias 

 

 

ÂMBITO E APLICAÇÃO 

1. O concurso de fotografia #JardimDeHistórias, a decorrer no Instagram, é uma iniciativa organizada pela Comissão Europeia, 

por ocasião da iniciativa ‘A Europa na minha região’. 

2. O concurso é temático e sujeito ao tema definido #JardimDeHistórias. As fotografias a concurso devem proporcionar 
um olhar único e original sobre a ilha e projetos com financiamento europeu. Os concorrentes devem abordar nas 

suas fotografias locais financiados por fundos europeus, entre os disponibilizados na lista ‘Projetos cofinanciados’ 
disponibilizada no site do Instituto de Desenvolvimento Regional. 

3. Na sequência do concurso, será feita uma exposição de fotografia no Museu de Fotografia da Madeira - Atelier 

Vicente’s com fotografias selecionadas pelo Júri. 

 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

1. Os concorrentes podem participar no período compreendido entre as 00H00 do dia 24 de outubro e as 23H59 
de dia 13 de novembro. 

2. Os concorrentes devem disponibilizar as imagens a concurso na rede social Instagram, em “modo público”, por forma 

a poderem ser visualizadas pelo júri, utilizando para o efeito as hashtags #EUinmyregion e #JardimDeHistórias, sendo 
este um elemento obrigatório para que a participação no concurso seja válida. Os concorrentes devem ainda indicar, 

aquando da publicação da fotografia, qual o projeto cofinanciado abordado – ver ponto 2. em Âmbito e Aplicação. 

3. A inscrição no concurso é gratuita, não existindo um limite do número de imagens apresentadas por cada participante. 

4. A candidatura é individual e aberta a todos os residentes na Madeira. 

5. As fotografias publicadas devem ser originais e da responsabilidade do concorrente, não podendo ser apresentadas 
fotografias que já tenham sido utilizadas noutros concursos. 

6. Para efeito do número acima, os participantes devem assumir a inteira responsabilidade sobre reclamações relativamente 

a direitos de autor e direitos conexos. 

 
AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 

1. As candidaturas são avaliadas por um júri previamente definido que escolhe os premiados e as obras a expor. 
2. O júri reserva-se o direito, caso assim o decida, de não atribuir a totalidade dos prémios, por motivo devidamente 

fundamentado. 

3. O júri utilizará como principais critérios de avaliação a qualidade da foto, a excelência técnica, a originalidade e a 
adequação ao tema do concurso.  

4. O júri procederá à classificação das fotografias de acordo com a seguinte ponderação: 

  a) Adequação ao tema do concurso (40%) 

  b) Qualidade da imagem apresentada (30%) 

  c) Criatividade (30%) 

5. As deliberações do júri não são passíveis de recurso. 

  

https://www.idr.madeira.gov.pt/portal/Modulo.aspx?IDMenu=2&IDSubMenu=137&Path=137&jmenu=7
https://www.idr.madeira.gov.pt/portal/Modulo.aspx?IDMenu=2&IDSubMenu=137&Path=137&jmenu=7
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JÚRI 
 
O Júri do Concurso é composto por: 

1. Filipe Bettencourt, Diretor do Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s 

2. Natércia Xavier, Vogal do Instituto de Desenvolvimento Regional 
3. Cláudia Moniz, Criadora de conteúdos digitais 

 
PRÉMIOS 

● O vencedor do concurso será premiado com um jantar para duas pessoas num restaurante de renome no Funchal, conhecido pela 
sustentabilidade das suas práticas e origens locais dos seus ingredientes. 

● As 10 melhores fotografias farão parte da exposição #JardimDeHistórias 

 
APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

1. Os autores premiados serão informados através do sistema de mensagens do Instagram. 

2. A atribuição do prémio decorrerá antes do Espetáculo Visual de Desenho ao Vivo, a ocorrer no exterior da Sé do 

Funchal no dia 17 de novembro de 2022, pelas 19h30. 

 
CLÁUSULAS RESOLUTÓRIAS 

1. A organização pode anular o concurso de pleno direito e a qualquer momento, não sendo concedida qualquer indemnização 

aos concorrentes. 
2. A participação neste concurso implica a concordância/conformação com todos os pontos deste regulamento e a aceitação 

do mesmo. 


