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Regulamento do Concurso de Fotografia “Olhares Geográficos” 

 

 
1. Enquadramento 

 

O Concurso de Fotografia “Olhares Geográficos” é uma atividade organizada pela 

Associação de Estudantes de Geografia e Planeamento da Universidade do Minho 

(GeoPlanUM), que decorrerá entre os dias 10 de julho e 30 setembro. Este concurso tem 

como objetivo envolver toda a comunidade (geral e académica) numa recolha original de 

fotografias reveladoras de espaços devolutos, em ruínas ou abandonados. 

 
 

2. Destinatários 
 

2.1. O concurso é aberto ao público em geral, excluindo-se os membros da organização 

e do júri. 

2.2. Os concorrentes devem apresentar-se individualmente. 
 

2.3. Cada participante poderá apresentar até um máximo de três fotografias. 
 
 

 

3. Especificações técnicas de acesso e condições de participação 
 

3.1. Os participantes deverão apresentar as fotografias com as seguintes especificidades: 
 

a) Poderão ser a cores ou a preto e branco. 
 

b) Deverão ser enviadas para geoplanuminho@gmail.com até ao final do dia 30 de 

Setembro de 2018. 

c) Deverão ser enviadas em formato JPEG com o máximo de 10M. Os participantes devem 

salvaguardar a versão original em alta resolução das imagens enviadas para o caso de 

serem selecionadas pelo júri com formato JPEG ou TIFF, com resolução de 300 dpi e com 

4096 x 3072 píxeis de tamanho. 

d) O nome do ficheiro digital de cada foto deve incluir os seguintes itens: Identificação 

do elemento fotográfico + nome do autor, como o seguinte exemplo: 

“poste_da_luz_Ana_Antunes.jpg”. 

3.2. Todos os trabalhos submetidos a concurso devem ser completamente originais. 
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3.3. Os concorrentes são responsáveis pela originalidade dos trabalhos apresentados, 

garantem a sua autoria e assumem toda a responsabilidade decorrente de reclamações 

de terceiros no que diz respeito a direitos de autor e direitos conexos. 

3.4. Não serão aceites a concurso fotografias manipuladas digitalmente ou que incluam 

molduras, datas ou outros dados. 

 

 
4. Júri 

 
4.1 O Júri deste concurso tem a seguinte composição: António Vieira e João Sarmento 

(docentes no Departamento de Geografia da Universidade do Minho), Marco Jacobeu 

(Geógrafo e Fotógrafo Profissional)  

4.2 As fotografias serão apreciadas pelo Júri que selecionará as três vencedoras até ao 

dia 31 de Dezembro. 

 

 
5. Prémios 

 
1º Prémio: Workshop de Fotografia 

 
2º Prémio: Livro “Portugal – Luz e Sombra” de Duarte Belo 

 
3º Prémio: Pen Drive 

 
 

6. Divulgação dos resultados e entrega dos prémios 
 

6.1. As melhores fotografias, assim como as vencedoras, serão publicamente expostas e 

publicadas na página de Facebook e no site da GeoPlanUM. 

6.2. Os concorrentes premiados serão notificados por correio eletrónico e 

atempadamente informados sobre a hora, o dia e o local de entrega dos prémios. 

6.3. Todos os concorrentes receberão um Certificado de Participação digital mediante 

solicitação por correio eletrónico para: geoplanuminho@gmail.com 

 

 

7. Disposições finais 
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7.1. A participação neste concurso é gratuita e implica a aceitação integral do presente 

regulamento. 

7.2. Eventuais esclarecimentos devem ser solicitados junto da GeoPlanUM, através do já 

referido endereço eletrónico. 


