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REGULAMENTO VI CONCURSO DE FOTOGRAFIA - ESTRELA GEOPARK 
 
O VI Concurso de Fotografia promovido pela Associação Geopark Estrela está aberto a todos aqueles 
que queiram participar, devendo as fotografias submetidas, captadas no Estrela Geoparque Mundial 
da UNESCO, à exceção da categoria “Geoparques Portugueses”, a qual pode conter fotografias dos 
respetivos territórios UNESCO. Para o efeito, serão aceites registos fotográficos obtidos em qualquer 
ponto dos municípios que integram este Geoparque (Belmonte, Celorico da Beira, Covilhã, Fornos de 
Algodres, Gouveia, Guarda, Manteigas, Oliveira do Hospital e Seia). Neste contexto, o objeto das 
fotografias pode ser distinto, tal como a diversidade geológica e biológica, paisagens, gentes e cultura, 
atividades de lazer e aventura, entre outros, que retratem a identidade deste território. O grande 
objetivo deste concurso é captar a diversidade natural e cultural desta geografia, que tem na Serra da 
Estrela o seu principal Património. 
 
INSCRIÇÃO 
 
A inscrição é feita em www.geoparkestrela.pt/atividades e tem um custo de 6€ por participante, 
permitindo a submissão de até 3 fotografias. O pagamento deverá ser feito por transferência bancária 
para o seguinte IBAN: PT50 0018 0003 4241 9028 02082. Caso pretenda, poderá ser efetuada mais de 
uma inscrição. 
 
Os participantes com idade inferior a 18 anos deverão enviar uma autorização assinada pelos 
respetivos responsáveis legais para o email concursofotografia@geoparkestrela.pt 
 
Aos membros do painel de júri e da associação, é vedada a participação. 
 
O júri procurará garantir a veracidade das imagens, estando autorizado a solicitar os ficheiros RAW 
em caso de suspeita de manipulação. 
 
FORMATO 
 
Cada fotografia deverá ser enviada em formato JPEG com 2500px mínimos no lado menor. 
 
As fotografias vencedoras deverão ser enviadas com o tamanho original quando solicitadas. 
 
A metadata das fotografias não deverá ser apagada.  
 
DIREITOS DAS IMAGENS 
 
Os participantes deverão ser detentores de todos os direitos das fotografias submetidas a concurso, 
garantindo que as mesmas não infrinjam quaisquer direitos de terceiros ou outros direitos protegidos 
por lei. As fotografias deverão ser da autoria de cada participante. 
 
A AGE não se responsabiliza pelo incumprimento do estabelecido nos pontos anteriores. 
 
A AGE poderá utilizar as fotografias vencedoras em meios de promoção e divulgação, que considerar 
necessários, mencionando sempre o nome do autor. As fotografias submetidas a concurso poderão 
fazer parte de exposições fotográficas da entidade promotora. 
Quaisquer outros usos, das imagens vencedoras ou outras submetidas, carecem de autorização do 
autor, estando os seus direitos autorais protegidos. 
 
CATEGORIAS E PRÉMIOS 
 
Categoria Geodiversidade - diversidade geológica do Estrela Geopark (paisagens, rochas, formas de 
relevo, utilização da geologia pelo Homem, etc). 
1º lugar, Prémio - 250€ 
2º lugar, Prémio - 150€ 
3º lugar, Prémio - 70€ 
 
Categoria Pessoas - a identidade cultural desta Montanha (vilas, cidades, tradições do território, etc). 
1º lugar, Prémio - 250€ 
2º lugar, Prémio - 150€ 
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3º lugar, Prémio - 70€ 
 
Categoria Água - qualquer contexto onde a água é o elemento dominante, qualquer que seja o seu 
estado físico (ribeiras, lagoas, biodiversidade, precipitação etc). 
1º lugar, Prémio – 250€ 
2º lugar, Prémio - 150€ 
3º lugar, Prémio - 70€ 
 
Categoria Mobile - para fotografias registadas através de telemóvel que retratem o Geopark Estrela, 
qualquer que seja o tema. 
1º lugar, Prémio - 250€ + Inscrição em Workshop de Fotografia do Estrela Geopark. 
2º lugar, Prémio - 150€ 
3º lugar, Prémio - 70€ 
 
Categoria Geoparques Portugueses - para fotografias capturadas em qualquer dos restantes 4 
Geoparques Mundiais da UNESCO, em Portugal, qualquer que seja o tema, com exceção do Estrela. 
1º lugar, Prémio - 250€  
2º lugar, Prémio - 150€ 
3º lugar, Prémio - 70€ 
 
Prémio Melhor Fotografia - para a melhor fotografia resultante das categorias deste Geopark - 100€ 
 
Exceto o Prémio para Melhor Fotografia, não será atribuído mais de um prémio por participante. 
 
A mesma fotografia não pode ser submetida em mais de uma categoria. 
 
Ao júri reserva-se o direito de não atribuir alguns dos prémios, caso considere que as fotografias não 
preencham os seus critérios de avaliação. 
 
Das decisões do júri não haverá recurso. 
 
JÚRI 
 
Filipe Patrocínio – Fotógrafo e membro da AGE. 
Gonçalo Pereira Rosa - Diretor da revista National Geographic Portugal. 
José Luís Santos - Fotógrafo de Viagens. 
Pedro Lopes - Fotógrafo de Casamentos e Aventura. 
 
DATAS 
 
Abertura: 01-01-2021 
Limite de envio: 31-03-2021 
Divulgação dos Resultados: 31-05-2021 
Entrega dos Prémios: 2021 em data e local a definir. 
 
Qualquer situação omissa neste regulamento será resolvida pela Associação Geopark Estrela.  


