
  

CONCURSO DE FOTOGRAFIA “PHOTOBOMB NA NATUREZA” 

Regulamento 

1. Objetivo 

Este concurso surge no âmbito do programa Bandeira Azul 2022, fazendo parte das atividades 

de educação ambiental desenvolvidas pelo Porto de Recreio da Calheta. O concurso de 

fotografia “Photobomb na Natureza” tem como objetivo envolver a participação da comunidade 

nas temáticas ecológicas abordadas através do programa da Bandeira Azul, permitindo 

fomentar a criatividade através dos vários olhares dos participantes e criar sensibilização sobre 

a vida dos ecossistemas.  

 

2. Participação 

▪ A inscrição no concurso é gratuita e é aberta ao público em geral: pessoas individuais 

(fotógrafos amadores), assim como fotógrafos profissionais.  

▪ Cada participante poderá participar com um máximo de três fotografias diferentes.  

 

3. Tema 

Já ouviu falar no termo “Photobomb”? Segue uma breve explicação:  

O “photobomb” acontece quando uma fotografia fica “estragada” com o aparecimento 

inesperado de um sujeito no campo captado da foto. 

Na realidade, é raro as fotografias ficarem arruinadas, uma vez que o Photobomb resulta muitas 

vezes em imagens extremamente originais e únicas. E é disso mesmo que este concurso se trata:  

captar momentos originais em que um elemento dos ecossistemas naturais da Ilha da Madeira 

(seja fauna ou flora, terra ou mar) fez ou foi alvo de um “photobomb inesperado” e tornou uma 

fotografia única.  

Serão dados pontos acrescidos a fotografias que tenham como enfoque o concelho da Calheta 

e os seus elementos característicos.  

 

4. Divulgação do concurso 

O concurso será divulgado em diferentes canais de comunicação: redes sociais (Facebook e 

Instagram) da Tecnovia Yacht Service, no Diária de Notícias em formato digital, na Rádio Calheta, 

assim como em cartazes físicos afixados em locais estratégicos para promoção.  

 



  

5. Características das fotografias concorrentes 

▪ As fotografias poderão ser enviadas em formato jpeg, podendo ser a cores ou a preto e 

branco. Deverão ser enviadas com a máxima qualidade possível, com um tamanho 

mínimo de 1 megabyte.  

▪ As fotografias deverão ser enviadas sem edição e sem fotomontagens ou manipulações. 

Este critério será avaliado atentivamente pelo júri selecionado.  

▪ Cada fotografia enviada deverá estar acompanhada da uma pequena frase descritiva 

que deverá ser breve, original e apelativa, em forma de slogan.  

 

6. Avaliação e entrega de prémios 

▪ Após o término da data limite de participação, as fotografias serão exibidas numa 

pequena exposição no Porto de Recreio da Calheta, com a devida identificação do seu 

autor.  

▪ No caso de um concorrente participar com mais de uma fotografia, será selecionada a 

melhor para esta ser exposta no Porto de Recreio da Calheta.   

▪ As fotografias a concurso serão avaliadas por um painel de jurados, sendo que este se 

compromete a selecionar as três melhores fotografias, ordenando-as pelo 1º, 2º e 3º 

lugar. 

▪ No dia da cerimónia, serão apresentadas as três fotografias vencedoras, com a respetiva 

entrega dos prémios.  

▪ Os prémios serão:  

- 1º lugar – Passeio sunset de veleiro com saída do Porto de Recreio da Calheta 

- 2º lugar – Estadia de uma noite para duas pessoas no Palacete dos Zinos  

- 3º lugar – Estadia de uma noite para duas pessoas no Marina Rooms, no Porto de Recreio da 

Calheta.  

7. Entrega de fotografias a concurso 

▪ As fotografias poderão ser entregues em mão na receção do Porto de Recreio da 

Calheta, devidamente embaladas num envelope e fazendo-se acompanhar da 

identificação do participante (nome, contacto telefónico e contacto e-mail).  

▪ As fotografias poderão igualmente ser enviadas por e-mail para 

tecnoviayachtservice@gmail.com juntamente com o nome completo e contacto 

telefónico do participante.  

▪ Todas as fotografias deverão estar acompanhadas da sua frase descritiva no momento 

da sua entrega.  

8. Prazos 

As fotografias a concurso poderão ser entregues/enviadas até ao dia 30 de setembro de 2022, 

sendo que a avaliação e consequente anúncio dos vencedores decorrerá durante o mês de 

outubro de 2022.  
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9. Direitos de autor 

Ao participar neste concurso os autores autorizarão a cedência e publicação das fotografias 

enviadas de forma gratuita, quer durante a fase de concurso, quer em divulgações posteriores, 

eventualmente desenvolvidas pelas entidades organizadoras e promotoras. O concorrente 

deverá possuir todos os direitos de propriedade intelectual da imagem apresentada, não 

infringindo quaisquer direitos de autor. No caso de fotografias captadas a pessoas, o 

participante deverá garantir a autorização das mesmas para sua publicação. 

 

10. Condicionamento ao concurso 

O concurso apenas se realizará com a obtenção de um mínimo de 30 fotografias.  

11. Júri 

▪ O júri do concurso será constituído, previsivelmente, por: 

- um membro do Porto de Recreio da Calheta; 

- um(a) fotógrafo(a) profissional; 

- um(a) representante do Museu da Fotografia da Madeira; 

-Durante a fase da avaliação, o júri não terá acesso à identidade dos autores das imagens. 

▪ Não existirão reclamações relativamente às decisões do júri.  

 

12. Critérios de avaliação 

A avaliação das fotografias a concurso terá como base os seguintes critérios: qualidade da 

imagem, estética e relevância nos elementos de Natureza, Ecossistemas, Vida Selvagem e 

“photobomb”.  

13. Contactos 

Para qualquer informação referente a este concurso, poderá usar os seguintes contactos:  

- Facebook: https://www.facebook.com/tecnoviayachtservice 

- Instagram: https://www.instagram.com/tecnoviayachtservice/ 

- Correio eletrónico: tecnoviayachtservice@gmail.com  

Todos os participantes poderão obter o presente regulamento no Blogue do website 

www.tecnoviayachtservice.pt ou nas redes sociais Facebook e Instagram 

@tecnoviayachtservice. 
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