
 

 

REGULAMENTO CONCURSO DE FOTOGRAFIA  

DESPERDÍCIO ALIMENTAR 

“Grão a Grão, finta o desperdício!”  

 

O CidadeMais é um evento anual gratuito, de iniciativa cidadã, que celebra a Sustentabilidade e o                

Ambiente! Promove o encontro e simplifica a sustentabilidade, tornando-a imediatamente acessível           

a qualquer pessoa e organização! Surge para despoletar sinergias entre pessoas, projectos,            

autarquias, instituições e empresas que inspiram, actuando como evento-laboratório onde todos os            

participantes ensinam e aprendem a Sustentabilidade à escala glocal na vertente económica, social,             

cultural e ambiental. 

ENQUADRAMENTO 

O presente regulamento tem como objectivo a fixação de um conjunto de considerações para o               

concurso de fotografia “Grão a Grão, finta o desperdício” promovido no âmbito do CidadeMais,              

edição de 2018, com o apoio da LIPOR, segundo o tema “Desperdício Alimentar”. 

Decorre de 21 de maio a 7 de Outubro de 2018, estando aberto à participação de famílias e amigos.  

A sensibilização e valorização da sustentabilidade e do ambiente e a co-criação são requisitos              

fundamentais para participar neste concurso.  

 

1. ÂMBITO 

a. Organização 

Este é um concurso integrado no CidadeMais, edição de 2018. É organizado e produzido pela daRaiz,                

projecto que integra a Associação Moving Cause. Tem como parceiro principal a Câmara Municipal              

do Porto e como parceiros estratégicos a Booq e a Biorumo, trabalhando, ainda, em cooperação com                

diversas outras entidades promotoras e parceiras.  

Este concurso conta com o apoio da LIPOR, sendo esta a entidade parceira principal desta               

iniciativa. Mais informação acerca do tema e de projectos neste âmbito pode encontrar aqui:              

https://www.lipor.pt/pt/educacao-ambiental/horta-da-formiga/desperdicio-alimentar/.  

 

b. Objectivos e tema 

O concurso pretende: 

a) Sensibilizar todos os participantes para práticas mais conscientes e sustentáveis, nomeadamente            

no âmbito do desperdício alimentar, fomentando a alteração de comportamentos;  
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b) Promover a fotografia-reportagem enquanto meio de expressão, comunicação e sensibilização de            

boas práticas para a sustentabilidade; 

c) Fomentar as relações intergeracionais, direccionando o concurso para famílias e amigos e             

apreciando a participação e a co-criação de crianças, jovens, adultos e idosos.  

O tema é O desperdício Alimentar - “Grão a grão, finta o desperdício”: 

São simples as práticas que podem ser adoptadas e fazer uma enorme diferença, contribuindo para               

a diminuição do desperdício alimentar. O engenho e a criatividade são os melhores aliados para               

evitar o desperdício, seja através de um planeamento e escolhas conscientes de compra e consumo               

ou então da utilização do desperdício ou resíduo alimentar enquanto matéria para a confecção de               

outras receitas culinárias ou de composto orgânico para os vasos, hortas ou jardins, contribuindo              

para uma economia circular.  

As fotos deverão reportar, pela composição ou enquadramento, a aplicação de práticas regulares             

que reflictam a não produção ou redução de desperdícios ou resíduos alimentares e um consumo               

mais sustentável, de modo a sensibilizar a população para uma mudança de comportamentos.  

 

2. PARTICIPANTES 
a. O concurso destina-se a equipas de famílias e amigos,, excluindo-se os membros do             

júri e da organização; 

b. A equipa deverá ser constituída no mínimo por duas pessoas, sendo obrigatório um             

dos membros ter idade igual ou superior a 18 anos; 

c. Valoriza-se a participação de equipas com membros de faixas etárias diversas           

(crianças, jovens, adultos e/ou idosos);  

d. Cada equipa deverá apresentar uma fotografia, que deve reflectir uma acção no            

âmbito do tema do concurso; 

e. Cada equipa apenas pode apresentar uma fotografia; 

f. Os membros das equipas não podem integrar mais do que uma equipa.  

 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
a. A participação é gratuita e deve ser feita seguindo as instruções no ponto b) até ao                

dia 7 de Outubro; 
b. A candidatura é digital e solicita a seguinte informação: 

- uma fotografia que reflicta uma acção no âmbito do tema do concurso e que              

constituirá o elemento a concurso,  

- informação do projecto (1 fotografia): título; ficha técnica das fotografias          

(equipamento, suporte, ano da captação da imagem); uma frase mostrando          

claramente a sua integração no quotidiano da equipa (máximo 30 palavras);  

- as fotografias devem ser publicadas no facebook ou instagram com o tag #daz2018             

@Lipor @Cidademais. 

c. São admitidas a concurso fotografias a cores e/ou a preto e branco; 
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d. Todas as fotografias submetidas a concurso      

devem ser originais e inéditas, sendo os       

participantes responsáveis pela sua originalidade, garantindo a autoria e assumindo          

toda a responsabilidade decorrente de reclamações de terceiros no que diz respeito            

a direitos de autor e direitos conexos;  

e. A participação no concurso pressupõe a aceitação da cedência dos direitos das            

fotografias ao CidadeMais, que as poderá utilizar em publicações e meios de            

divulgação do evento, renunciando o autor a qualquer contrapartida financeira, ou           

de outro índole. O CidadeMais compromete-se a mencionar o nome do autor das             

fotografias sempre que as utilizar;  

f. Na falta de um dos elementos apresentados no ponto “b.” a candidatura não será              

considerada; 

g. Em caso de dúvidas e/ou observações contactar concursofotografia@cidademais.pt.  

 

 
4. JÚRI E APRECIAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS A CONCURSO 

a. O Júri deste concurso é constituído por quatro membros: Representante, LIPOR;           

Representante CidadeMais, Comunicação; Representante CidadeMais, Área das       

Artes; Representante de um projecto local; 

b. Os principais critérios de avaliação feita pelo júri serão: a clareza da acção exposta(s)              

tanto nas fotografias, como na frase, qualidade de composição e enquadramento,           

diversidade etária de membros da equipa; integração da acção no tema e no             

quotidiano das equipas e criatividade e originalidade na abordagem ao tema do            

concurso; 

c. Ao júri reserva-se o direito de excluir as candidaturas que não se enquadram no              

tema proposto pelo regulamento deste concurso, ou não respeitem as          

considerações e condições estabelecidas pelo mesmo, mediante informação e         

esclarecimento prévio aos participantes;  

d. Condições, especificações e situações omissas neste regulamento serão resolvidas         

por deliberação do Júri; 

e. Perante a decisão do júri, não é permitido recurso.  

 

5. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONCURSO, PREMIADOS E ENTREGA 
DE PRÉMIOS 

a. Os participantes premiados (1º 2º e 3º lugar) serão comunicados no dia 22 de              

Outubro de 2018;  

b. Os 3 vencedores serão expostos no site e no facebook do CidadeMais e durante o               

evento de lançamento da sessão do CidadeMais 2019. A exposição está a cargo do              

CidadeMais; 

c. A equipa premiada com o 1º lugar poderá escolher entre uma máquina fotográfica             

semi-profissional ou um curso de fotografia (a articular com a Organização); 

d. A equipa premiada com o 2º lugar receberá uma bicicleta urbana dobrável; 

e. A equipa premiada com o 3º lugar receberá uma iogurteira ecológica;  
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f. Cada participante premiado receberá:  

- duas inscrições na Academia LIPOR, num curso       

à escolha, mediante disponibilidade da Academia LIPOR       

(https://www.lipor.pt/pt/servicos/academia-lipor/); 
- Kit surpresa CidadeMais. 

g. Os participantes premiados serão notificados atempadamente via e-mail e         

informados sobre a hora e o local de entrega dos prémios.  

h. Todas as equipas receberão um Certificado de Participação digital mediante          

solicitação no momento da inscrição/candidatura.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

a. A participação neste concurso implica a aceitação integral do presente regulamento; 

b. As situações omissas neste regulamento serão consideradas, apreciadas e         

deliberadas pela Organização do CidadeMais, não havendo recurso da sua          

resolução; 

c. Mais informações deverão ser solicitadas através do e-mail        
concursofotografia@cidademais.pt; 

d. A Organização do CidadeMais reserva o direito a fazer eventuais alterações ao            

presente regulamento, resultante de eventuais revisões do mesmo.  

 

 

Porto, Setembro de 2018 

A equipa CidadeMais 

 

Organização Iniciativa               Parceiro Principal     4 

https://www.lipor.pt/pt/servicos/academia-lipor/formacao-bio/workshop-cozinhar-sem-desperdicio/
mailto:concursofotografia@cidademais.pt

