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REGULAMENTO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA DA ÁGUAS DO 
ALGARVE, S.A. 

A ÁGUA PELOS MEUS OLHOS 

2017 - 4ª Edição 

Cláusula 1Cláusula 1Cláusula 1Cláusula 1    ----    OrganizaçãoOrganizaçãoOrganizaçãoOrganização    

O Concurso de Fotografia – A Água pelos meus A Água pelos meus A Água pelos meus A Água pelos meus OOOOlhoslhoslhoslhos”, adiante referenciado apenas como Concurso, 
é promovido pela Águas do Algarve, S.A., empresa do Grupo Águas de Portugal, com sede em Faro, sita 
na Rua do Repouso, nº 10 em Faro. 

Cláusula 2Cláusula 2Cláusula 2Cláusula 2    ----    ObjeObjeObjeObjetivostivostivostivos    

O Concurso tem como objetivo a estimulação dos valores ambientais e de proteção dos recursos naturais, 
através da exploração das habilidades artísticas ligadas à imagem, explorando o potencial criativo dos 
participantes por meio do mundo audiovisual; Pretendemos ainda, que este Concurso tenha significativa 
contribuição para a construção de uma sociedade mais sustentável e ambientalmente responsável. 

Cláusula 3 Cláusula 3 Cláusula 3 Cláusula 3 ––––    Temáticas Temáticas Temáticas Temáticas     

O Concurso de fotografia tem como título: A ÁGUA PELOS MEUS OLHOS. Sugerem-se as seguintes 
temáticas para participação: 

� Frágil - a água, as gentes e o ambiente um equilíbrio a preservar 
Sensibilizar para a fragilidade deste elemento essencial da vida, assim como da necessidade de preservar 
esse, igualmente frágil, equilíbrio entre a água, as pessoas e o ambiente; 
 

� Água - mil imagens, uma região, um futuro 

A importância da água na Região e o seu papel num futuro social e ambientalmente sustentável; 
 

� Água e lazer – a diversão de mãos dadas com a água 
Quer seja na praia, piscina, rios, barragens...a água proporciona momentos de lazer e bem-estar para todos 
os gostos, quer seja na pesca, ou em refrescantes banhos de mar. Mas para que essa diversão continue, a 
preservação da água e do meio ambiente em geral é fundamental; 

� Água residual e a reutilização de efluentes 
A quantidade de água no mundo é sempre a mesma. O importante é não poluir os  fontes e que a água já 
utilizada tenha um retorno ao meio ambiente com qualidade e limpeza adequadas para que seja lançada 
no meio recetor  (rios, mar e lagos) sem causar danos à saúde e ao ecossistema natural. 

Cláusula 4Cláusula 4Cláusula 4Cláusula 4    ––––    Condições de Condições de Condições de Condições de ParticipaçãoParticipaçãoParticipaçãoParticipação    

1 - O Concurso é aberto a qualquer cidadão, residente em Portugal, independentemente da sua 
nacionalidade, idade ou profissão;  
2 - Aos membros do júri é vedada a participação bem como aos seus familiares diretos em primeiro grau;  
3- Cada participante pode apresentar, no máximo, 5 (cinco) trabalhos dos quais devem ser 
obrigatoriamente autores;  
4 - A captação de imagens deverá ser efetuada exclusivamente no Algarve. Não serão aceites as propostas 
que não obedeçam a esta norma;  
5 - A participação no concurso é gratuita;  
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6- Deve ser remetida uma Declaração, assinada pelo(a) autor(a) do trabalho concedendo autorização à 
Águas do Algarve, S.A. para a reprodução da fotografia em quantidade e com duração ilimitadas, bem 
como para a sua distribuição gratuita em todo o território nacional e internacional; 
7- Os participantes deverão enviar por correio 

• O formulário de inscrição  
• Fotografias impressas  
• PEN com ficheiros das fotografias a concurso 
• Declaração cedência de direitos de utilização das imagens 

 
O envio do formulário de inscrição implica a aceitação de todas as regras do corrente regulamento. 
Informação omissa ou incorreta pode resultar na exclusão do concorrente. 

Cláusula 5Cláusula 5Cláusula 5Cláusula 5    ––––    EspecificaçõesEspecificaçõesEspecificaçõesEspecificações    da da da da fotografiafotografiafotografiafotografia    

Os trabalhos de Fotografia deverão ser apresentados com as seguintes especificidades: 
 
a) As fotografias a preto e branco ou a cores deverão ser originais;  
b) As fotografias devem ser impressas no formato 20x30 cm (tamanho único e obrigatório). 
c) As fotografias não podem ser apresentadas em cartolina, cartão ou qualquer outro material que não 

seja papel fotográfico. 
d) As fotografias devem ser gravadas em PEN, com nome, formato jpeg, de resolução não inferior a 5M 

pixels e o máximo de 10 M pixels 
e) Cada fotografia deverá ter inscrito no verso um título que exprima o significado da imagem, uma 

memória descritiva onde conste o título da fotografia, o local onde foi captada;  
 

Cláusula Cláusula Cláusula Cláusula 6666    ––––    Entrega dos trabalhosEntrega dos trabalhosEntrega dos trabalhosEntrega dos trabalhos    

Os trabalhos serão obrigatoriamente remetidos em envelope fechado; 

As propostas deverão ser entregues nas melhores condições e sem quaisquer danos, pelo que o modelo 
de armazenamento para participação no concurso, é da total responsabilidade do concorrente.  

A falta de dados no preenchimento do formulário de identificação do concorrente ou o não cumprimento 
do presente regulamento implica a desqualificação automática do concurso. 

Os trabalhos deverão ser entregues na sede da Águas do Algarve, sita na Rua do Repouso, nº 10, em Faro, 
com indicação do Concurso de Fotografia, A/C Gabinete de Comunicação e Educação Ambiental – Drª 
Teresa Fernandes, até às 18:00 horas do dia 26 de Maio 2017. 

 
A Águas do Algarve SA não se responsabilizará por danos ou extravios de trabalhos. 

Cláusula 7Cláusula 7Cláusula 7Cláusula 7    ––––    Análise dos trabalhosAnálise dos trabalhosAnálise dos trabalhosAnálise dos trabalhos    

Os trabalhos serão avaliados tendo em conta os seguintes critérios:  
 
- Composição 
- Perspetiva 
- Luz e beleza da imagem 
- Originalidade na abordagem ao tema 
- Adequação à mensagem que se pretende transmitir 
- Criatividade 
 
O júri privilegiará os trabalhos em que não haja recurso a técnicas de correção fotográfica para além do 
razoável ou estritamente necessário, como acerto do contraste e nitidez, por exemplo. 
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Cláusula Cláusula Cláusula Cláusula 8888    ––––    Análise dos trabalhosAnálise dos trabalhosAnálise dos trabalhosAnálise dos trabalhos    

Os trabalhos apresentados a concurso serão objeto de uma avaliação pelos membros da Comissão da 
Águas do Algarve, S.A. e convidados a selecionar pela empresa que, de acordo com os critérios 
enumerados na Cláusula 7, selecionarão os 3 vencedores do concurso, e, sendo o caso, da atribuição de 
menções honrosas; 
 
A Águas do Algarve, S.A. pode deliberar no sentido de não ser atribuído o prémio, com fundamento na 
falta de qualidade ou na desconformidade dos trabalhos com os objetivos definidos na Clausula 7. 

Cláusula Cláusula Cláusula Cláusula 9999    ––––    ResultadosResultadosResultadosResultados    

A entrega dos Prémios e das menções Honrosas será realizada em data a anunciar posteriormente pela 
Águas do Algarve, S.A., que fará a respetiva divulgação no sitio da Internet www.aguasdoalgarve.pt e na 
rede Social Facebook https://www.facebook.com/aguasdoalgarve;  

Cláusula 10 Cláusula 10 Cláusula 10 Cláusula 10 ––––    PrémiosPrémiosPrémiosPrémios    

Ao(s) vencedor(es) designado(s) pelo Júri serão atribuídos os seguintes prémios  
1º Prémio – 1.500,00€ (1 cheque prenda a usar num estabelecimento de artigos fotográficos) 
2º Prémio – 500,00 € (1 cheque prenda a usar num estabelecimento de artigos fotográficos)  
3º Prémio – 250,00 € (1 cheque prenda a usar num estabelecimento de artigos fotográficos) 
 
Os membros do Júri podem, por deliberação tomada por maioria dos seus membros, atribuir Menções 
Honrosas aos trabalhos cuja qualidade o justifique e que de alguma forma se destaquem das restantes. 
Todos os concorrentes receberão um Certificado de Participação;  

Cláusula 11Cláusula 11Cláusula 11Cláusula 11    

As decisões do Júri do Concurso não são suscetíveis de recurso. 
Cláusula 1Cláusula 1Cláusula 1Cláusula 12222    ----    Direitos de Autorização da utilização das fotografiasDireitos de Autorização da utilização das fotografiasDireitos de Autorização da utilização das fotografiasDireitos de Autorização da utilização das fotografias    

Os autores das fotografias concedem à Águas do Algarve SA, mediante a apresentação de declaração, as 
faculdades de utilização, difusão, distribuição, comunicação pública, exibição e reprodução daquelas para 
fins promocionais e culturais, devendo incluir o nome do autor da fotografia, renunciando este a receber 
qualquer contrapartida financeira ou de outra índole. Em qualquer situação, a Águas do Algarve encontra-
se autorizada a exercer as faculdades supra indicadas. 
 Os participantes no concurso garantem e responsabilizam-se perante a Águas do Algarve, pelo 
cumprimento das disposições em matéria de propriedade intelectual e de direitos de imagem sobre as 
fotografias apresentadas, declarando que a sua difusão e/ou a sua reprodução no quadro do concurso não 
lesam, nem prejudicam quaisquer direitos de terceiros. 

Cláusula 1Cláusula 1Cláusula 1Cláusula 13333    ----    Material apresentado e a sua devoluçãoMaterial apresentado e a sua devoluçãoMaterial apresentado e a sua devoluçãoMaterial apresentado e a sua devolução    

Os trabalhos apresentados a concurso ficarão a pertencer à Águas do Algarve, e não serão devolvidos, 
reservando-se a empresa ao direito de usar estes trabalhos.  

Cláusula 14 Cláusula 14 Cláusula 14 Cláusula 14 ----    AceitaçãoAceitaçãoAceitaçãoAceitação    

A participação neste concurso supõe a plena aceitação de todas e quaisquer regras do regulamento do 
concurso e da decisão inapelável do júri.  

Cláusula 15Cláusula 15Cláusula 15Cláusula 15ºººº    

Cabe à Comissão da Águas do Algarve, S.A. analisar e decidir acerca de qualquer omissão ou dúvida de 
interpretação que, em qualquer momento, se verifique em relação ao disposto no presente Regulamento. 

O presente regulamento encontra-se disponível na seguinte página web: www.aguasdoalgarve.pt   


