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Enquadramento 

A Divisão de Ambiente, Higiene Urbana e Espaços Verdes (DAHUEV) promove a 1ª Edição do Concurso 
Descobre e Fotografa o Património Ambiental de Albufeira, com o objetivo valorizar a criatividade dos 
participantes para descobrirem e captarem de diferentes óticas o Património Ambiental de Albufeira, de 
modo a recolher fotografias representativas do mesmo. 

Pretende-se potenciar o interesse das seguintes temáticas:  praias, serra, ribeiras, espécies de fauna e 
flora autóctones… do concelho de Albufeira. 

Destina-se a todos os interessados que apresentem gosto pela fotografia, profissionais ou amadores, 
portugueses ou estrangeiros, com o limite de inserção de 5 fotografias por participante e com idade igual 
ou superior a 18 anos.  

Participantes 

1. Podem participar neste concurso todos os interessados, com idade igual ou superior a 18 anos. 

Inscrições 

1. As inscrições são gratuitas, e implicam a aceitação integral do presente normativo; 
2. A ficha de inscrição poderá ser acedida em www.cm-albufeira.pt; 
3. Os concorrentes deverão preencher corretamente a ficha de inscrição sob pena da sua admissão 

não ser considerada. 

Especificações 

1. Os trabalhos a apresentar deverão ser da exclusiva autoria dos participantes e respeitar o 
enquadramento proposto; 

2. Serão aceites trabalhos, a cores e em formato JPG; 
3. Cada participante só poderá concorrer com o máximo de 5 fotografias, sendo que apenas uma 

poderá ser selecionada para o conjunto das 5 vencedoras; 
4. Os participantes deverão ser os detentores de todos os direitos de autor da(s) fotografia(s) por si 

apresentada(s) a concurso. 

Entrega das Fotografias 

1. As fotografias deverão ser enviadas para educacao.ambiental@cm-albufeira.pt, de 1 de janeiro até 

30 de setembro de 2015, acompanhadas da ficha de inscrição. 

Júri 

1. A seleção das fotografias será efetuada através da votação online do público que decorrerá entre 
1 e 30 de novembro de 2015, e pelos membros do Júri entre 7 e 11 de dezembro de 2015; 

2. O Júri será composto por 3 elementos: um representante do Município de Albufeira, um 
representante de uma unidade hoteleira do Algarve e por um técnico de fotografia do concelho; 

3. Da votação do júri não cabe recurso; 
4. O resultado da votação do público e do júri será publicado em www.cm-albufeira.pt, até ao final do 

mês de dezembro de 2015. 

Critérios de Seleção 

1. O Júri fará a sua seleção com base nos seguintes critérios: 
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• Criatividade 

• Originalidade  

• Cumprimento do Enquadramento 

Prémio 

1. Exposição das 5 fotografias vencedoras ao público, por participante, através dos meios 
disponíveis no Município de Albufeira; 

2. Poderá decidir-se pela não atribuição de prémio, caso se considere não haver qualidade nos 
trabalhos apresentados. 

Disposições Finais 

1. Os autores das fotografias apresentadas autorizam a sua eventual utilização pelos organizadores 
do concurso em ações promocionais dos mesmos; 

2. Será o participante a assumir a responsabilidade legal sobre a reprodução integral de outros 
trabalhos e por eventuais danos causados a terceiros pela divulgação da(s) sua(s) fotografia(s); 

3. Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela DAHUEV do Município de 
Albufeira; 

4. Para qualquer esclarecimento contactar a DAHUEV, pelo telefone 289 599 632 ou pelo e-mail 
educacao.ambiental@cm-albufeira.pt. 

 

 


