
CONCURSO 
DE FOTOGRAFIA
O Concurso de Fotografia promovido pela Bandeira
Azul para o ano de 2014 tem como tema a 
Poluição dos Oceanos. 

O concurso visa alertar para o problema da polui-
ção e contaminação que ameaça a vida marinha 
e a saúde humana. Constitui ainda uma forma de 
promover o interesse e criatividade dos participan-
tes, contribuindo para o reconhecimento da impor-
tância dos Oceanos.

TEMA DO CONCURSO

Os Oceanos ocupam dois terços da superfície da 
Terra e, por meio da interação com a atmosfera, 
litosfera e biosfera, têm um papel importante nas 
condições climatéricas do planeta.

É urgente educar e agir para a sustentabilidade, 
preservar os oceanos e impedir que a poluição an-
tropogénica ponha em risco as espécies marinhas 
e os habitats.

Informar, sensibilizar, envolver e agir em prol 
dos oceanos e das praias é a nossa missão!

PARTICIPAÇÃO 
E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A participação está aberta a todos os residentes 
em Portugal e os trabalhos podem ser entregues 
até 30 de Setembro de 2014, na Associação Ban-
deira Azul da Europa ou por correio, com a ficha 
de inscrição devidamente preenchida e de acordo 
com os requisitos a seguir especificados.

As fotografias apresentadas, num número máxi-
mo de três por participante, poderão ser a cores, 
a preto-e-branco ou sépia.

Deverão ser originais não manipulados, excepto 
para transformação de cor para P&B ou sépia, 
ajustes de contraste, luminosidade e reenquadra-
mento. 

Não são admitidas a concurso fotografias resul-
tantes de montagem ou manipulação de mais de 
uma imagem e/ou fotografia.

Os trabalhos deverão ser apresentados:
 • em suporte digital, gravados (em CD 
 ou DVD) em formato JPG, com dimensão 
 de pelo menos 2000 pixéis na maior dimensão;
 • e impressos em formato 20x30 cm em 
 papel fotográfico.

As fotografias deverão ser acompanhadas de uma 
memória descritiva até 1500 caracteres, de acor-
do com o tema do concurso.

Os trabalhos impressos (imagens e memórias des-
critivas) deverão ser identificados no verso com:
 • O pseudónimo do autor;
 • O título da fotografia;
 • A identificação do local e data onde foi 
 obtida a imagem.

O suporte digital das imagens e dos textos das 
memórias descritivas deverão ser identificados 
pelo pseudónimo do autor.

Os ficheiros das imagens e das memórias deverão 



ser identificados com o título da fotografia.

As cópias impressas das fotografias e das me-
mórias descritivas e o respectivo suporte digital 
deverão ser entregues em sobrescrito fechado 
identificado exteriormente apenas pelo pseudóni-
mo do autor. Este sobrescrito deve ainda conter 
um envelope fechado, ainda identificado exterior-
mente com o pseudónimo do autor, contendo o 
seu nome, morada e fotocópia do documento de 
identificação do concorrente (e de uma declaração 
do encarregado de educação se o concorrente for 
menor), bem como a ficha de inscrição que poderá 
ser descarregada no site da ABAE (www.abae.pt).

JÚRI  

O Júri será constituído por representantes das se-
guintes entidades: Associação Bandeira Azul da 
Europa (ABAE); Agência Portuguesa do Ambien-
te (APA); Instituto da Conservação da Natureza 
e das Florestas (ICNF); Associação Portuguesa 
para o Lixo Marinho (APLM); Docapesca e o fotó-
grafo profissional José Figueira.

AVALIAÇÃO

O Júri atribuirá a cada trabalho uma pontuação, ten-
do 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.

Todas as fotografias a concurso devem ser produ-
zidas em território nacional e têm que ser inéditas, 
não podendo ter sido anteriormente submetidas à 
apreciação de júris. Os concorrentes assumem a 
plena autoria das imagens apresentadas a con-
curso, assim como a não violação dos direitos de 
quaisquer pessoas presentes nas fotografias.

Os resultados serão anunciados na nossa página 
em www.abae.pt a partir do dia 31 de Outubro 
de 2014.

A organização reserva-se o direito de anular este 
concurso por falta de participantes ou devido à 
falta de qualidade dos trabalhos candidatos, não 
sendo concedida qualquer indemnização. As deci-
sões do júri são soberanas e finais, não cabendo 
pelas mesmas qualquer recurso ou apelo.

PRÉMIOS

1º classificado: Formação em fotografia no  Institu-
to Português de Fotografia, a definir com vencedor 
e Equipamento da Epson

2º classificado: Equipamento da Epson;

3º classificado: Equipamento da Epson.

Será atribuída uma garrafa de alumínio da Ban-
deira Azul como prémio de participação a todos os 
concorrentes.

JÚRI:

PATROCÍNIO:



FICHA DE INSCRIÇÃO

Declaro que tomei conhecimento do regulamento da edição de 2014 do concurso de fotografia promovido pela Associação da Bandeira 
Azul da Europa e pretendo participar. Autorizo a sua publicação e uso em todo o tipo de publicidade (promoção do concurso, eventos 
futuros organizados pela ABAE ou para divulgação na página electrónica, panfletos informativos) não sendo a entidade promotora da 
iniciativa obrigada a qualquer remuneração ao autor.

Preencher e enviar por correio, fax ou e-mail para:
Associação Bandeira Azul da Europa 
Rua General Gomes Araújo - Edifício Vasco da Gama
Bloco C – Piso 1, 1350-355 Lisboa
Tel. 213 942 740  |  Fax: 213 942 749  |  Tlm. 938 118 351
bandeira.azul@abae.pt   |  www.abae.pt

Nome do Autor/Concorrente:

Morada:

Data e Local(ais) onde foi(ram) tirada(s):

Título da Fotografia(s):

1-

2-

3-

Telefone ou Telemóvel de Contacto: Email:

Código Postal

Data de Nascimento:

Data: Assinatura:


