
 
 
 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO FOTOGRAFIA 

“H2O na RAM – Dia Mundial da Água” 

 

1 – ENTIDADE PROMOTORA 

O concurso de fotografia “H2O na RAM – Dia Mundial da Água” é dinamizado pela 

Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais (SRA), com a colaboração da 

Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente e da Águas e Resíduos da 

Madeira, S.A., no âmbito do Dia Mundial da Água. 

 

2 – TEMA 

O tema do concurso é “H2O na RAM – Dia Mundial da Água”. 

 

3 - OBJECTIVOS 

a) Valorizar a água enquanto recurso natural; 

b) Sensibilizar para a preservação e utilização racional da água; 

c) Promover a paisagem da RAM associada à água; 

d) Estimular a criatividade e o espírito crítico; 

e) Valorizar a fotografia como forma de expressão artística. 

 

4 – PARTICIPANTES 

O concurso é aberto a toda a população, com idade igual ou superior a 18 anos. 

 

5 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

a) Só são admitidas a concurso as fotos originais inerentes à temática;  

b) Cada concorrente só pode apresentar uma foto; 

c) As fotos podem ser a cores ou a preto e branco; 

d) As fotos devem ter uma resolução mínima de 300 dpis, sendo submetidas a concurso 

através do email eventos.sra@madeira.gov.pt; 
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e) As fotos admitidas serão posteriormente publicadas pela entidade promotora (SRA) 

na página oficial do Facebook da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais 

(SRA), em https://www.facebook.com/SRAMadeira, no evento - “H2O | RAM – Concurso 

de Fotografia”, marcado no topo da referida página; 

f) Quando enviadas, as fotos devem ser acompanhadas de título, breve memória 

descritiva com o nome do local onde foi recolhida, data, identificação do autor e 

respetivo email. 

Caso o concorrente não pretenda ser publicamente identificado pelo nome próprio, 

deverá indicar um pseudónimo; 

g) As fotos que não respeitem o presente regulamento são imediatamente excluídas 

pela entidade promotora; 

h) As fotos submetidas a concurso devem ter como temática a “H2O na RAM – Dia 

Mundial da Água” e podem versar sobre um dos seguintes subtemas: 

- A água na natureza; 

- O ciclo da água; 

- A água e as levadas; 

- A água e os seus estados físicos; 

- A utilização racional da água; 

- A água e os seres vivos; 

- A água e a sociedade. 

 

6 – PRAZOS DO CONCURSO 

a) O concurso tem início com a publicação do mesmo; 

b) O prazo limite para a receção das fotos fica estabelecido até às 16H30 do dia 10 de 

março de 2016. 

 

 

https://www.facebook.com/SRAMadeira


 
 
 

 

 

 

7 – PRÉMIOS 

a) Estadia para 2 pessoas (2 noites), em regime BB, no HOTEL THE VINE, com um jantar 

para 2 pessoas no UVA GOURMET RESTAURANT & WINE BAR (1); 

b) Um fim-de-semana para 2 pessoas (2 noites), em regime BB, no GALO RESORT 

HOTELS (2); 

c) Seis menções honrosas; 

d) Certificados de participação. 

 

8 – APRECIAÇÃO DAS FOTOS 

a) As fotos serão apreciadas através de dois procedimentos distintos; 

b) A forma de apreciação das fotos através da avaliação por um júri resultará na 

atribuição do prémio (1), e a votação (número de gostos e partilhas públicas) na página 

oficial do Facebook da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais (SRA) 

resultará na atribuição do prémio (2). 

 

8.1 – JÚRI DO CONCURSO 

a) O júri do concurso é composto por 3 elementos: 

 Um representante da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais; 

 Um representante da Associação Insular de Geografia;  

 Um profissional na área da fotografia; 

b) As fotos são avaliadas de acordo com os seguintes critérios:  

 Qualidade técnica; 

 Composição; 

 Adequação ao tema; 

c) De entre as fotografias apresentadas é atribuído o prémio (1) e ainda três menções 

honrosas.  

 



 
 
 

 

 

 

8.2 - VOTAÇÃO NO FACEBOOK 

a) As fotos são submetidos a votação na página oficial do Facebook da Secretaria 

Regional do Ambiente e Recursos Naturais (SRA), em 

https://www.facebook.com/SRAMadeira, no evento - “H2O | RAM – Concurso de 

Fotografia”, marcado no topo da referida página; 

b) São quantificados o número de “gostos” de cada fotografia e o número de partilhas 

públicas da mesma; 

c) O prémio (2) é atribuído ao autor da fotografia que conseguir, conjuntamente, o maior 

número de “gostos” e partilhas públicas. As menções honrosas são entregues aos que 

conseguirem os três melhores resultados seguintes. 

 

9 – ATRIBUIÇÃO DOS PRÉMIOS 

a) Os concorrentes premiados são notificados por correio eletrónico sobre a hora e o dia 

de entrega dos prémios; 

b) A todos os participantes, cujas fotografias tenham sido admitidas a concurso, é 

enviado por email um certificado de participação. 

 

10 – PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS PREMIADOS 

A Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais reserva-se ao direito de expor, 

no Edifício do Campo da Barca ou em outros locais que considerar conveniente, as 

fotografias enviadas. 

 

11 – AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE FOTOGRAFIAS 

Ao participar, o concorrente autoriza a divulgação, publicação, reprodução ou 

exploração da sua fotografia pela organização e eventuais parceiros, em edições, 

publicações, catálogos, exposições, cartazes, meios gráficos e outros suportes de 

promoção, inclusive on-line, sem prejuízo da menção do nome do seu autor. 
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12 – ACEITAÇÃO DO REGULAMENTO 

A participação no concurso supracitado implica a aceitação deste regulamento na sua 

totalidade. 

 

13 – INFORMAÇÕES/ESCLARECIMENTOS 

Para mais informações ou esclarecimentos, contactar a coordenação do concurso pelo 

telefone nº 291207209/ 291207350 – ext: 5344 ou para o email: 

eventos.sra@madeira.gov.pt. 

 

14 – OMISSÕES 

a) Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos por deliberação do júri; 

b) Das decisões do júri não haverá recurso. 
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