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I Concurso de Fotografia 

Sailors for the Sea Portugal 

 

Com o apoio de: 

 

 

 

“Sustentabilidade dos mares e oceanos - Ser ou não Ser…” 

 

Artigo 1º - Tema 

1. O Concurso de Fotografia “Sustentabilidade dos mares e oceanos - Ser ou não Ser…”, promovido 
pela Sailors for the Sea Portugal, visa promover o interesse pela temática da sustentabilidade dos 
mares e oceanos, motivando os participantes na procura de exemplos que se enquadrem no tema e 
que demonstrem a importância do mar e sua preservação para a sociedade. 

2. Para o efeito serão criadas 2 categorias: 

 2.1 – Exemplo de sustentabilidade dos mares e oceanos; 

 2.2 – Mau exemplo ou falta de sustentabilidade dos mares e oceanos; 

3. Todos os trabalhos submetidos terão de estar relacionados com a temática proposta, sendo que 
cada fotografia deverá ser enquadrada numa das categorias. 

 

Artigo 2º - Destinatários 

1. Podem concorrer cidadãos portugueses ou estrangeiros, com exceção dos associados da Sailors 
for the Sea e membros do júri. 

2. A participação no concurso é gratuita. 
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Artigo 3º- Entrega de Trabalhos 

1. Todas as imagens a concurso devem ser enviadas do dia 4 ao dia 28 de Fevereiro de 2015 
(inclusive), em suporte digital, por email (um por concorrente, até ao máximo de 2 fotografias por 
concorrente) para o endereço concurso.fotografia@sailorsforthesea.pt, gravando o(s) ficheiro(s) 
com a seguinte formatação: Apelido_Nome_Título.jpeg.  

2. O assunto do e-mail enviado deverá conter a seguinte descrição: Concurso Fotografia - 
Apelido_Nome. 

3. Cada fotografia deverá ser acompanhadas de uma memória descritiva onde conste título, legenda 
da fotografia e categoria a que concorre (o fotógrafo pode indicar o local, o motivo fotografado, a 
data em que foi feito, o registo fotográfico ou outra informação que considere relevante para o 
concurso em questão).  

 

Artigo 4º- Requisitos das Fotografias 

1. Todas as fotografias devem ser inéditas, sem qualquer manipulação técnica (à exceção de 
pequenas correções de brilho contraste, ou recorte) e que não tenham sido expostas, publicadas ou 
premiadas em outros concursos. 

2. As fotografias devem ser de qualidade reproduzível, com o objetivo de serem eventualmente 
expostas ou utilizadas como suportes de comunicação da Sailors for the Sea- Portugal (com tamanho 
máximo de 5 MB) 

3. São aceites fotografias a cores ou monocromáticas, gravadas em formato JPEG (qualquer outro 
formato não será considerado). 

 

Artigo 5º - Prazos 

1. A data limite da entrega dos trabalhos será 28 de Fevereiro de 2015 (inclusive). 

 

Artigo 6º - Avaliação e Classificação 

1. A avaliação e classificação será feita em duas fases: 

1.1. A primeira fase, através da página do Facebook da Sailors For the Sea – Portugal 
(https://www.facebook.com /sailorsfortheseaportugal), onde as fotografias a concurso serão 
divulgadas para serem votadas em: 

(https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1530162033918388.1073741829.14887792
81389997&type=3). 

As 10 fotografias de cada categoria com mais Likes (gostos), passarão à fase seguinte. 
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1.2. A segunda fase consistirá na apreciação das fotografias mais votadas por parte do júri do 
concurso, que determinará a classificação final por categoria. 

2. A primeira fase do concurso decorrerá de 1 a 8 de Março de 2015 (inclusive). 

3. O Júri reserva-se no direito de passar para a fase de apreciação, fotografias que demonstrem 
qualidade e enquadramento suficiente e que não tenham sido das 10 mais votadas por categoria 

4. Da decisão do júri não haverá recurso. O júri reserva-se o direito de atribuir menções honrosas ou 
de não atribuir qualquer prémio caso a pouca qualidade das obras assim o justifique.  

 

Artigo 6º - Prémios 

1. Os cinco primeiros classificados por categoria terão destaque no site e na página do Facebook da 
Sailors For the Sea Portugal. 

2. O primeiro classificado de cada categoria terá direito a uma bicicleta com o apoio da ERP – 
European Recycling Platform 

3. O segundo classificado de cada categoria terá direito a um voucher para jantar no Hard Rock Café 
Lisboa no valor de 40€ (quarenta euros); 

4. Os primeiros, segundos e terceiros classificados receberão um prémio Hard Rock Café Lisboa e 
Grupo Águas de Portugal; 

 

Artigo 7º - Divulgação dos Resultados 

1. A divulgação dos selecionados para a 2ª fase será anunciada dia 1 de Março no site e Facebook; 

2. A divulgação dos premiados será feita no dia 08 de Março em local e horário a divulgar pelos meios 
de comunicação da Sailors for the Sea Portugal; 

 

Artigo 8º - Júri do Concurso 

1. O júri será composto por: 

- José Carlos Carvalho (Presidente do júri) 

- Francisco Nascimento (Vice-presidente do júri) 

- Hard Rock Cafe Lisboa - Dra. Mauren Faria 

- ERP – European Recycling Platform - Dr. Ricardo Neto 

- Águas de Portugal - Dra. Elsa Luz 
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Artigo 9º - Considerações finais 

1. A Sailors For the Sea - Portugal não se responsabiliza por quaisquer danos nos trabalhos.  

2. Os participantes não poderão alegar desconhecimento deste regulamento.  

3. Eventuais dúvidas devem ser remetidas para concurso.fotografia@sailorsforthesea.pt. 

4. A Sailors For the Sea Portugal reserva-se no direito de divulgar futuramente todos os trabalhos 
premiados, ou participantes, sempre com a identificação do/a) autor/a, constituindo assim esta uma 
“obra encomenda”, tal como a preconiza o artigo 14º do Código do Direito de Autor e dos Direitos 
Conexos.  

5. Todas as situações não contempladas no presente regulamento serão decididas, caso a caso, pelo 
presidente do júri. 


