
Num ano em que o Setúbal – Península Digital (SPD) já se encontra consolidado, a Associação 

de Municípios da Região de Setúbal (AMRS), considerou pertinente retomar a realização de 

uma iniciativa que obteve grande impacto junto do público. 

O Concurso de Fotografia realizado em 2006 contou com a participação de cerca de 400 

fotógrafos profissionais e amadores e juntou cerca de 4000 fotografias, com as particularidades 

de a maior parte ter chegado via e-mail e da vencedora ter sido escolhida pelo público mediante 

votação on-line.

Nesta edição, mantêm-se os objectivos de divulgar o SPD e de ampliar o banco de imagens do 

Portal Regional, bem como os moldes que formataram a primeira edição, com alguns 

ajustamentos no regulamento. 
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Dos Participantes

Das Fotografias

Do envio das fotografias

1.  O concurso de fotografia está aberto a todos os cidadãos em geral.

2.  Cada concorrente só pode participar com um máximo de cinco fotografias por categoria.

3.  As fotografias não poderão incluir o nome ou qualquer elemento identificativo do seu autor. 

1.  As fotografias deverão ter como referência central a Península de Setúbal (abrange os concelhos de 
Almada, Alcochete, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Sesimbra, Seixal e Setúbal)  e deverão abordar 
as seguintes temáticas:

Religioso, profano ou militar, a Península de Setúbal é rica em património edificado. Fotografe igrejas ou 
conventos, mercados e novos edifícios que despertam a atenção do transeunte; castelos e fortes 
também valem…

 

O desenvolvimento económico alterou os ofícios característicos da Região, contudo ainda é possível 
perpetuá-los através das imagens. Por outro lado, apareceram novos que é preciso dar a conhecer, 
especialmente, ligados à inovação e novas tecnologias.  

Quilómetros de extensão de areal, monumentos naturais, parques das cidades… nesta Região há uma 
panóplia de sítios para fotografar…

Um estudante pensativo, dois namorados que trocam carícias, um atarefado com portátil num banco de 
jardim, enfim… puxe pela imaginação

Lontras, raposas, águias e falcões… Descubra-os, se conseguir! 

Centenas de iniciativas ocorrem nesta Península de Setúbal de muitas cores, tons e sabores, agarre a 
oportunidade para fotografá-las. 

Tenha a ousadia de fotografar o silêncio da Biblioteca, a luminosidade de uma pista de atletismo, a 
lembrança de um atleta.

2.   As fotografias devem ter, obrigatoriamente, a indicação do tema a que concorrem.

3.  As fotografias não podem ser alteradas (trabalhadas) ou ser montagens e devem ter um tamanho 
mínimo de 1024 x 768 pixels, resolução no mínimo de 300 dpi, e não poderão exceder os 4 MB.

1.  As fotografias deverão ser enviadas entre 15 de Março e até dia 15 de Abril, inclusive, sempre, em 
formato digital para o e-mail , através do site 

, através de correio ou pessoalmente (em cd ou noutro suporte digital), 
para a seguinte morada: AMRS, Espaço SPD, Av. Luísa Todi nº 300 – 1º C.

2.  Os concorrentes devem indicar os dados pessoais (nome, morada e contactos).

3.  A cada concorrente será atribuído um código, pelo qual será conhecido pelo júri.

a) Património Edificado e Novas Construções

b) Profissões

c) Património Ambiental

d) Estilos de vida

e) Animais

f) Eventos e Tradições

g) Equipamentos culturais e desportivos

concurso.fotografia@setubalpeninsuladigitalpt
www.setubalpeninsuladigital.pt

Regulamento



Do Júri

Da Votação

Dos Prémios

Das iniciativas paralelas

Direitos de Autor

Disposições finais

 

1.  O Júri será constituído por cinco elementos com formação relevante.

2.  O material a concurso será sujeito a uma selecção e triagem por parte do júri, antes de ser colocado a 
votação no site. Serão seleccionadas 10 fotografias por tema.

As fotografias seleccionadas serão disponibilizadas para votação, entre os dias 1 e 15 de Maio, no site 
do Setúbal - Península Digital ( )

A votação será feita por IP, não se responsabilizando a entidade promotora por eventuais «desvios» ao 
sistema.

1.  A votação on-line determinará as três fotografias vencedoras, cujos autores recebem:

1.º Prémio: 2500 euros

2.º Prémio: 1500 euros

3.º Prémio: 1000 euros 

2. Em caso de empate de votos entre fotografias o montante do prémio será dividido entre os 
vencedores.

1.   A cerimónia de entrega de prémios será realizada em data a anunciar.

1.  Os concorrentes transmitem à AMRS os direitos autorais sobre todas as fotografias que apresentem 
no âmbito do presente concurso, para reprodução no Portal Regional, livros e outros documentos 
considerados pertinentes pela entidade.

2.   A AMRS reserva-se o direito de elaborar um livro e/ou publicar todas as fotos no Portal. 

1.  Das decisões do júri não há direito a recurso.

2.  A participação no Concurso implica a aceitação por parte dos

concorrentes de que as suas fotografias possam ser livremente utilizadas, sem fins comerciais e de 
forma ética, pela entidade organizadora. Esta compromete-se no entanto a mencionar sempre o nome 
do autor sempre que a sua fotografia seja exibida ou publicada.

3.  A organização não se responsabiliza por eventuais downloads que, ilegalmente, sejam feitos dos 
trabalhos expostos no portal.

4.  Aos funcionários e colaboradores da AMRS e seus familiares está interdito a participação neste 
concurso.

5. Qualquer omissão que se verifique no presente regulamento será resolvida pela entidade 
organizadora.

www.setubalpeninsuladigital.pt
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