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Regulamento Concurso Fotografia: “Biodiversidade e Sociedade” 
 
 

 

a) Enquadramento 

O concurso de Fotografia Natura é organizado desde o ano lectivo 2008/2009 pela 
Natura Algarve, enquadrado no seu projecto Natura Escolas. Este concurso tem o 
apoio da DREALG, da associação ALMARGEM, da associação ALFA, da SPEA, 
do Ria Shopping e da Letra 7. 
O concurso será lançado a 2 de Fevereiro, Dia Mundial das Zonas Húmidas e 
terminará com o final do ano lectivo a 18 de Junho 2010. A entrega de prémios irá 
decorrer no dia 24 de Setembro, durante o evento “Noite dos Investigadores 2010” 
que terá lugar no Centro Comercial Ria Shopping. 

 

 

b) Objectivo 

Este concurso tem como objectivo sensibilizar os jovens e comunidade escolar 
para a importância da biodiversidade nos ecossistemas e utilidade da conservação 
desses mesmos ecossistemas perante a ameaça do Homem e suas actividades. 
Pretende-se ainda promover o debate sobre esta temática, estimulando a 
capacidade crítica e uso de competências/técnicas criativas no âmbito da 
fotografia digital. 

 

 

c) Candidaturas 

Todos os alunos do 2º e 3º Ciclo de Ensino assim como os alunos do Ensino 
Secundário de todos os concelhos do Algarve podem participar no concurso com 
um máximo de duas fotografias por aluno. O tema do concurso é Biodiversidade e 
Sociedade. 

 

 

d) Categorias 

Os alunos e fotografias a concurso serão distribuídos da seguinte forma: 
- Categoria A: 5º e 6º ano de escolaridade 
- Categoria B: 7º, 8º e 9º ano de escolaridade 
- Categoria C: 10º, 11º e 12º ano de escolaridade 

 

 

e) Prazos de Candidatura 

Todas as fotografias devem ser entregues até ao dia 19 de Junho de 2010 
devidamente identificadas. 
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f) Prémios 

 

Todas as categorias serão premiadas. Todos os participantes seleccionados para 

a exposição terão menções honrosas. 

Categoria A 
1º prémio – passeio de barco na ria formosa para 2 pessoas 
2º prémio -  jantar + cinema para 2 pessoas 
3º prémio – publicação foto no site da Natura Algarve 
 
Categoria B 
1º prémio – passeio de barco na ria formosa para 2 pessoas 
2º prémio -  jantar + cinema para 2 pessoas 
3º prémio – publicação foto no site da Natura Algarve 

 
Categoria C 
1º prémio – passeio de barco na ria formosa para 2 pessoas 
2º prémio -  jantar + cinema para 2 pessoas 
3º prémio – publicação foto no site da Natura Algarve 

 
 

g) Regras de participação 

As fotografias devem ser enviadas por e-mail para escolas@natura-algarve.com, 
indicando o nome do aluno, um contacto, a escola que frequenta, o ano lectivo que 
frequenta. 
As fotos deverão ter um título com um máximo de 20 caracteres. 
Cada fotografia deve ser acompanhada de uma memória descritiva com um 
máximo de 200 caracteres (incluindo espaços). Este texto deve enquadrar a 
fotografia no local que foi tirada, fazer uma análise crítica da mesma ou justificação 
da sua inserção no concurso. 
As fotografias devem ser enviadas num formato JPEG com uma resolução mínima 
2256 x 1496 pixels. 

 
 

h) Selecção dos vencedores 

As fotografias a concurso serão sujeitas a uma pré-selecção por parte dos 
elementos da Natura Algarve 15 dias após o término do concurso. 
Durante o evento “Noite dos investigadores” as 12 melhores fotografias ficarão em 
exposição. 
Os vencedores serão definidos no evento “Noite dos Investigadores 2010” durante 
o mês de Setembro após uma análise por parte de um júri. 
O Júri será constituído por um investigador da Universidade do Algarve, elemento 
da direcção marketing do Ria Shopping, um fotógrafo, um empresário da área da 
publicidade e um elemento da comunicação social. 
 
 
 
 
 



 

NaturaNáutica, Lda. 

 
 
 

 
i) Atribuição de prémios 

Os prémios serão atribuídos aos alunos vencedores, tendo um valor material e não 
monetário. 
O anúncio dos vencedores e atribuição dos prémios terá lugar na “Noite dos 
Investigadores 2010” e a divulgação será feita no site da Natura Escolas assim 
como pelos parceiros deste evento. 
 
As fotografias vencedoras serão impressas e entregues à escola em questão, 
merecendo um lugar de destaque na mesma. 
 
Aos vencedores do concurso será oferecido um passeio de barco de interpretação 
ambiental na Ria Formosa, para duas pessoas, sujeito a disponibilidade da 
embarcação, no período de 1 de Outubro e 20 de Dezembro. 
 
Os alunos menores de 18 anos deverão ser acompanhados por um adulto durante 
o passeio de barco, ou trazer uma autorização do seu encarregado de educação 
para a realização da saída. 

 
 

j) Outros 

A organização pode anular este concurso de pleno direito, qualquer que seja a 
causa. Neste caso não será concedida qualquer indemnização aos participantes 
deste concurso. 
Todas as pessoas que aderem a este concurso aderem automaticamente a todas 
as cláusulas deste regulamento. 
 
Os casos omissos neste regulamento devem ser apresentados atempadamente à 
organização e cabe exclusivamente à empresa NaturaNautica, Lda a resolução de 
qualquer assunto que não esteja contemplado no regulamento. 


