
 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

Concurso de Fotografia Digital 
À Beira do Ceira @ Arganil  

 

1 – Entidade promotora  

O concurso é promovido pelo Município de Arganil, no âmbito do projeto de “Gestão da 

Bacia Hidrográfica do Rio Ceira face às Alterações Climáticas”, financiado pelo Programa 

EEA Grants (Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu). O projeto é promovido 

pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), através da Administração da Região 

Hidrográfica do Centro (ARH Centro), em parceria com a Faculdade de Engenharia do Porto 

(FEUP) e os Municípios de Arganil, Góis, Lousã e Pampilhosa da Serra e a Direção 

Norueguesa para a Proteção Civil (DSB – Nowergian Directorate for Civil Protection).  

Constituído por três componentes principais – hidrológica, ecossistemas e estruturas 

socioculturais – o projeto “Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Ceira face às Alterações 

Climáticas” baseia-se numa abordagem ambiental inovadora, que visa consciencializar as 

populações locais para a mitigação e adaptação das suas atividades às alterações climáticas. 

Este projeto tem também como objetivo aumentar a resiliência e a capacidade de resposta 

face às consequências das alterações climáticas, através da reabilitação de infraestruturas 

e da implementação de diversas soluções de engenharia natural, junto das povoações, 

praias fluviais e zonas de lazer, concentradas ao longo do Rio Ceira.  

Em Arganil, os locais prioritários de intervenção são o Poço da Cesta, em Casal Novo, na 

União das Freguesias de Cepos e Teixeira, em Vale Pardieiro (concelhos de Arganil e 

Pampilhosa da Serra), e Malhada Chã, na freguesia do Piódão.  

 

2 – Temática  

O concurso de fotografia tem como tema o rio Ceira, mais concretamente o percurso do rio 

situado no concelho de Arganil (ver mapa), nas freguesias de Piódão e Cepos e Teixeira. 

Trata-se de um tema abrangente, na medida em que a diversidade da paisagem que 

envolve as margens do rio proporciona uma diversidade de ângulos e enquadramentos 

captados pela objetiva. Serão valorizadas as fotografias que destaquem o património 



 

natural e sociocultural do rio Ceira, nomeadamente os ecossistemas, as atividades 

culturais, tradicionais e de usufruto do rio, bem como as infraestruturas hidráulicas e 

socioculturais (por exemplo, açudes, levadas, moinhos de água). 

MAPA -                      Percurso do rio Ceira no concelho de Arganil. 

 

3 – Objetivos  

O concurso de fotografia digital pretende: 

 Convidar a comunidade a explorar, olhar e revisitar o património natural e sociocultural 
do concelho, tendo como pano de fundo a rio Ceira; 

 Divulgar o projeto de “Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Ceira face às Alterações 
Climáticas”, nomeadamente as intervenções previstas no concelho de Arganil; 

 Consciencializar e tornar parte ativa as populações locais e as suas atividades, para a 
mitigação e adaptação das alterações climáticas no território; 

 Alertar a população para a importância de preservação dos recursos naturais e, em 
simultâneo, promover a visitação e usufruto das zonas fluviais do concelho; 

 Consciencializar a importância de reabilitar ecossistemas e seus serviços, aumentando 
a sua resiliência às alterações climáticas. 

 



 

 
4 – Destinatários  

O concurso destina-se a pessoas com mais de 12 anos. 

 

5 – Condições de participação  

1 – O concurso será de participação individual.  

2 – Cada concorrente poderá enviar até três fotografias da sua autoria.  

3 – As fotografias podem ser a cores ou a preto e branco.  

4 – Cada fotografia deve ter uma resolução mínima de 300dpi e dimensão mínima de 
(largura) de 2000 pixéis; 

5 – As fotografias devem ser acompanhadas de um título e/ou legenda e data.  

6 – As fotografias deverão manter a composição original.  

7 – As Fotografias que contenham uma ou mais pessoas, e que sejam reconhecíveis, devem 
ser acompanhadas de autorização do uso de imagem da(s) pessoa(s) que surge(m) na foto 
e/ou num caso de um menor, esta autorização deve ser dada pelo encarregado de 
educação.  

8 – As fotografias a concurso devem ser enviadas, com a identificação do autor, para o 
seguinte endereço de email: geral@cm-arganil.pt.  

9 - Os participantes devem manifestar por escrito a sua autorização (anexo) para publicação 
dos trabalhos por parte do Município de Arganil em todas as plataformas comunicacionais. 
  
6 – Receção dos trabalhos  

1 – Serão aceites participações até ao dia 30 de setembro de 2021.  

2 – Os participantes receberão confirmação da receção do trabalho a concurso através de 
e-mail.  

 

7 – Avaliação dos trabalhos concorrentes e votação  

As fotografias rececionadas estão sujeitas a duas fases de seleção:  

1 – Pré-seleção: entre 1 e 15 de outubro todas as fotografias serão publicadas nas páginas 
do Facebook e do Instagram do Município de Arganil, sem referência ao nome do(s) 
autor(es). As 5 fotografias que, na totalidade, recebam mais “likes” (Facebook) e “corações” 
(Instagram) ficam automaticamente selecionadas e passam à fase seguinte. 

2 – Fase final: As 5 fotografias mais votadas nas redes sociais avançam à fase final e serão 
avaliadas por um júri.  



 

 

8 – Júri  

O júri é composto por 1 representante da Câmara Municipal de Arganil, 1 representante da 
Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e 1 representante da Comunidade Intermunicipal 
da Região de Coimbra (CIM-RC). 

 

9 – Comunicação dos resultados 

Os vencedores serão contactados através do contacto telefónico/e-mail indicado na ficha 
de inscrição e anunciados em todas as plataformas comunicacionais do Município de 
Arganil. 

 

10 – Prémios  

1 – Será atribuído um prémio aos autores das 3 fotografias vencedoras: 

1º Prémio – Voucher para estadia de uma noite, para 2 pessoas, nas Casas da Serra do Açor, 
em Casal Novo-Arganil (Turismo Rural). 

2º Prémio – Voucher para refeição, para 2 pessoas, no restaurante “O Miradouro”, na aldeia 
de Cepos-Arganil. 

3º Prémio – 1 Cabaz com produtos locais “Tradições de Cá”. 

As 5 fotografias finalistas integrarão a exposição sobre o Vale do Ceira, que terá lugar no 
Átrio da Biblioteca Municipal Miguel Torga em data a definir.  

 

11 – Disposições Finais  

A participação no concurso implica a aceitação integral das regras acima enumeradas. 

 


