
BOLETIM DE INSCRIÇÃO

  Nome:

Telefone:

   E-mail:

Prémios
  • Vencedor Geral do Concurso - Prémio: 600 euros

  Vencedores por categoria: 
  • Terra e Espaço - 1.º prémio: 300 euros - 2.º prémio: 200 euros
  • Sistema Solar - 1.º prémio: 300 euros - 2.º prémio: 200 euros
  • Espaço profundo - 1.º prémio: 300 euros - 2.º prémio: 200 euros
  • Júnior - 1.º prémio: 200 euros - 2.º prémio: 100 euros

Poderão ainda existir até 3 menções honrosas por categoria, mas estas não terão qualquer prémio monetário. 
O vencedor de uma das categorias será o prémio principal do Concurso Nacional e nesse caso o prémio
corresponde ao valor de 600 euros. 
A partiçipação neste concurso pressupôe a leitura e aceitação prévia do presente regulamento. 
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Concurso Nacional de Fotografia 
do Observatório Astronómico do Parque Biológico de Gaia 

2020 – OAPB Gaia

Com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, a Câmara de Gaia, enquanto responsável pelo tratamento de dados, assume o compromisso 
de garantir a segurança e proteção dos dados pessoais, através da adoção de um conjunto de medidas organizativas e técnicas. Os dados 
pessoais recolhidos destinam-se única e exclusivamente aos fins a que se destinam, não sendo cedidos a terceiros, salvo nos casos previstos na 
Lei. Estes dados são retidos pelo período definido pela Política de Retenção de Dados Pessoais da Câmara de Gaia. Nos termos da legislação 
aplicável é garantido aos utilizadores o exercício dos direitos dos titulares dos dados, devendo para tal dirigir um email para epd@cm-gaia.pt.
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CONCURSO
FOTOGRAFIA ASTRONÓMICA

Observatório Astronómico 
PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA 

(OAPB Gaia) 

8.ª EDIÇÃO 
2020

Todas as fotografias deverão ser entregues ou enviadas por correio, 
devidamente protegidas até 30 de setembro de 2020 para a seguinte morada:

 Parque Biológico de Gaia, Observatório Astronómico  
(Concurso de Fotografia) – 4430-812 AVINTES.



 
A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia através do OAPB Gaia convida a 
população de todo o País a participar até 30 de setembro de 2020 com o seu 
olhar e a sua sensibilidade neste concurso nacional de fotografia astronómica.

Inscrição
1. Este concurso está aberto a todos os fotógrafos, amadores e profissionais, nacionais
ou estrangeiros residentes em Portugal.
2. A inscrição neste concurso é gratuita.

Material para concurso
3. Cada fotógrafo pode apresentar entre uma a seis fotografias no total das categorias.
4. Fotos para concurso
• As fotografias para concurso terão de ser apresentadas impressas em papel fotográfico no formato 20 x 30 
centímetros.
• Os autores deverão ainda fornecer uma versão em alta resolução, tanto quanto possível, a fim de garantir 
que a sua imagem possa ser reproduzida em exposições ou impressões para fins culturais do Parque Bi-
ológico e ou Observatório Astronómico - OAPB.
• Deverão ainda fornecer uma versão a 300dpi em JPG.
5. No verso da fotografia impressa candidata a ser admitida a este concurso terão de estar escritos, sob pena 
de exclusão, os seguintes elementos: título, categoria a que concorre, nome do autor, telefone, e-mail 
(caso haja), número de ordem da fotografia a entregar.
Para maximizar o impacto da sua foto, a foto deve conter ainda os seguintes elementos:
• Local onde foi tirada.
• Data em que foi tirada, no formato: GMT = AAAA-MM-ddThh:mm (Ex. 2012-01-20T23:21, para foto tirada às 
23:21 do dia 20 de Janeiro de 2012)
• Breve descrição do objeto/tema da fotografia.
• Configurações da câmara e demais materiais utilizados para obter a imagem.
• Caso a foto tenha sido digitalmente manipulada, fornecer detalhes sobre o método de processamento.
6. Envio de imagens e elegibilidade
Todas as fotografias deverão ser entregues ou enviadas por correio e devidamente protegidas para a seguinte 
morada: Parque Biológico de Gaia – Observatório Astronómico do Parque Biológico de Gaia – OAPB Gaia – 
Concurso de Fotografia – 4430-812 AVINTES até 30 de setembro de 2020.  As versões digitais devem estar 
claramente identificadas e deverão ser entregues ou enviadas em suporte digital (DVD ou CD).
Os participantes poderão inscrever até seis fotos no total para Concurso Nacional de Fotografia do Obser-
vatório Astronómico do Parque Biológico de Gaia – OAPB Gaia, distribuídas como entenderem pelas 
categorias existentes.
Não são elegíveis para admissão ao concurso fotos:
• que não tenham sido tiradas e processadas pelo autor;
• nas quais tenha sido adicionado qualquer elemento estranho ao fotograma original como por exemplo uma 
lua, um céu, etc.;
• que infrinjam direitos de autor ou quaisquer outros direitos de terceiros;
• tenham ganho um qualquer prémio nacional ou internacional de fotografia;

www.parquebiologico.pt

Categorias e Prémios
7. Categorias
As quatro categorias do concurso são:
• Terra e Espaço:
Paisagens, cidades, monumentos, pessoas, etc. que incluam obrigatoriamente um tema de fundo 
astronómico; por exemplo, as estrelas, planetas, a Lua, Via Láctea.
• Sistema Solar:
Objetos do nosso Sistema Solar; por exemplo, planetas, luas, asteróides e cometas.
• Espaço profundo:
Objetos fora do Sistema Solar; por exemplo, incluindo enxames de estrelas, nebulosas e galáxias.
• Júnior:
Competição para menores de 16 anos de idade na data de encerramento do concurso.
Cada uma dessas categorias terá um primeiro e um segundo prémio.

8. Prémios
Vencedor geral do Concurso Nacional - Prémio: € 600 euros
Outros prémios por categoria:
• Terra e Espaço:
1.º prémio: € 300 euros
2.º prémio: € 200 euros
• Sistema Solar:
1.º prémio: € 300 euros
2.º prémio: €200 euros
• Espaço profundo:
1.º prémio: € 300 euros
2.º prémio: € 200 euros
• Júnior:
1.º prémio: € 200 euros
2.º prémio: € 100 euros

Poderão ainda existir até 3 menções honrosas por categoria, mas estas não terão qualquer prémio monetário. 
O vencedor de uma das categorias será o 1.º prémio do concurso nacional e nesse caso o prémio 
corresponde ao valor de € 600 euros. Os prémios atribuidos serão em cartão-oferta FNAC.
9. O júri, em cada edição, selecionará os melhores trabalhos, que serão exibidos em exposição, e atribuirá os 
respetivos prémios.
10. Os vencedores serão imediatamente divulgados no site www.parquebiologico.pt e outros meios de 
divulgação eletrónica, nomeadamente redes sociais. Aplica-se o mesmo à informação sobre a data de 
abertura da exposição.
11. As fotografias entregues a concurso não serão devolvidas.
12. Das decisões do júri não haverá recurso.
13. A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia reserva-se ainda o direito de eventualmente vir a publicar 
qualquer fotografia admitida a este concurso na revista «Parques e Vida Selvagem» ou noutros suportes de 
informação do Município de Vila Nova de Gaia, como por exemplo o seu site, redes sociais, referindo a 
autoria mas não sendo obrigado a remunerar o seu autor.
14. A participação neste concurso obriga à aceitação integral deste regulamento por parte dos concorrentes.

REGULAMENTO

Parque Biológico de Gaia | 4430-812 Avintes 
astronomia_pbiologico@cm-gaia.pt


