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1. CONCURSO DE FOTOGRAFIA
2. OBJETIVOS DO CONCURSO

a.    O concurso “Um Céu Açoriano” é da responsabilidade do OASA – Observatório 
       Astronómico de Santana – Açores (OASA), Centro de Ciência da Ribeira Grande, 
       entidade regida por um protocolo celebrado entre a Secretaria Regional do Mar, 
       Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional da Ciência e Tecnologia, e a “A 
       Ponte Norte” –  Cooperativa de Ensino e Desenvolvimento da Ribeira Grande, CRL;

b.    “Um Céu Açoriano” é também o nome de um projeto/tema desenvolvido e 
        difundido pelo OASA para a promoção, valorização e proteção do céu dos Açores, 
        da sua beleza natural e das suas particularidades, através da sua exploração 
        sustentável seja para a Ciência, para educação, para o lazer ou para o turismo.

a.    O concurso fotográfico “Um Céu Açoriano” visa selecionar e premiar fotografias             
       originais do céu dos Açores capturadas durante a noite, mostrando a beleza do céu 
       noturno em conciliação com a paisagem natural e Cultural identificativa dos Açores;

b.    Incentiva-se ainda temas ligados á Astronomia e às Ciências do Espaço como identidade 
       da região, desde que seja possível observar-se a ligação á região;

c.    O objetivo fundamental deste concurso fotográfico passa por criar uma coleção de 20 
       registos fotográficos que ilustrem a beleza e a escuridão (ou não) do céu açoriano, 
       apoiando os objetivos do projeto “Um Céu Açoriano” do OASA e para as questões que 
       este pretende abordar:

i.    Desenvolver um suporte visual que mostre, comunique e sensibilize o público 
      açoriano, mas também nacional e internacional, para a beleza natural do céu no
      turno açoriano e da sua potencialidade como produto de interesse turístico, seja 
      pela sua beleza intrínseca, seja como recurso para o desenvolvimento de atividades 
      de base astronómica;
ii.   Desenvolver um veículo de comunicação e sensibilização para as questões da 
       poluição luminosa e dos impactos para a perda escuridão natural do céu noturna 
       e, consequentemente, para a saúde pública, para a biodiversidade, para a 
       eficiência energética, para a ciência e para a exploração turística; 
iii.   Promover a Astronomia e as Ciências do espaço, e o OASA, como identitários aos 
        Açores; 
iv.    Incentivar à prática da Astrofotografia e da Astronomia Amadora;

d.    Com as imagens selecionadas através deste concurso, pretende-se ainda o 
       desenvolvimento de atividades de divulgação científica do OASA, do seu projeto “Um 
       Céu Açoriano”, e das suas atividades, entre elas:
 i.    Uma exposição a ser desenvolvida pelo OASA com o título “Um Céu Açoriano”, 
                  que contará com versões fixa e itinerante, a inaugurar no dia 27 de setembro;
 ii.    Edições futuras do Almanaque Astronómico do OASA “Estrelas de Bolso”;
 iii.    Outros suportes gráficos que pretendam divulgar o projeto “Um Céu Açoriano”;

e.    O concurso pretende, assim, tal como o projeto em que está inserido, que toda a região, 
       desde os seus habitantes aos seus promotores e exploradores, valorize as características 
       próprias do céu açoriano, sensibilizando todos para o seu reconhecimento, 
       desenvolvimento a nível turístico e proteção para questões ambientais e ecológicas.

f.    Este concurso tem, tal como o projeto em que se insere, objetivos de natureza educativa 
       e de promoção da cultura científica, refletindo o espírito e a natureza do OASA e da 
      Rede Regional de Centros de Ciência dos Açores (RECCA).
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4. SELEÇÃO DE IMAGENS
a.    A seleção das propostas vencedores será conduzida por um júri constituído 
       para o efeito, composto por elementos do OASA, da sua comissão científica e de 
       outras entidades ligadas à da fotografia, astrofotografia, astronomia e turismo;

b.    Serão utilizados como base na avaliação das fotos os seguintes critérios:
i.    Adequação aos temas propostos;
ii.    Local de aquisição da imagem;
iii.    Criatividade;
iv.    Qualidade Técnica;
v.    Limites da edição digital (em caso de dúvidas, pode ser solicitado o envio da   
       foto o original sem qualquer edição);

c.    As decisões do Júri são soberanas e solidárias, não sendo delas admitido recurso;

d.    O Júri eliminará do Concurso qualquer foto que não cumpra os requisitos e/ou 
        objetivos do presente Regulamento;

e.     O Júri reserva-se o direito de não selecionar as 20 fotos, caso considere não 
         haver fotografias suficientes a reunir as características de avaliação definidas;

3. NATUREZA DAS IMAGENS A CONCURSO
a.    São admitidas e dado preferência a imagens onde se conjugue céu e terra, durante a 
        noite, nos Açores;

b.    É possível submeter imagens do amanhecer e anoitecer, ou até durante o dia, desde 
       que seja possível reconhecer a sua importância astronómica, ou alusão aos temas que 
       se pretende abordar, dentro dos objetivos do projeto;

c.    São incentivados ainda a abordagem a temas como:
i.    Poluição Luminosa;
ii.   Conhecimento ou atividade ligadas à astronomia ou exploração espacial;
iii.   Efemérides e fenómenos astronómicos;
iv.    Fenómenos meteorológicos;
v.    Atividades noturnas;
vi.   Locais emblemáticos;

d.    O projeto pretende mostrar todo o arquipélago, pelo que serão dadas preferência a 
       imagens com diversidade de local, desde que cumprindo os objetivos e a qualidade de 
       imagem;

e.    Premiar-se-á não só a beleza do cenário, a qualidade técnica, mas também a 
       criatividade e a capacidade da imagem em comunicar/transmitir ideias ou conceitos;

f.    Num verdadeiro ambiente açoriano, a presença de nuvens e de outros fenómenos 
      meteorológicos não só é permitida como incentivada;

g.    É permitida a manipulação das imagens desde que não deturpem a realidade ou 
      acrescentem/eliminem elementos essenciais.
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6. CANDIDATURAS

7. COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS

a.    O período de candidaturas decorre entre 17 de julho e as 23h59 de 31 de agosto de 
        2019 (Açores)* - todas as candidaturas recebidas após este período não serão 
        consideradas;

b.    A participação neste concurso é totalmente gratuita;

c.    Este concurso está aberto a todos os fotógrafos, amadores e profissionais, nacionais ou 
       estrangeiros, residentes em Portugal;

d.    Estão excluídos da participação no Concurso os membros do Júri, e os membros de 
        empresas e entidades que venham a consignar parceria com a organização para a 
        realização desta iniciativa;

e.    Para participar os concorrentes deverão submeter as suas imagens a concurso de 
        uma das seguintes formas:

i.   Através do Formulário online disponibilizado;
ii.   Via email (ceu@oasa.pt), com o envio da ficha de candidatura e das imagens;
iii.   Em mão, via pen drive, no OASA, onde irão preencher a ficha de candidatura;

f.    A participação neste concurso implica a aceitação integral deste regulamento;

g.    A participação implica ainda a cedência e a divulgação dos dados autorais das 
       fotografias vencedoras nas atividades, suportes e comunicações aqui previstas;

h.    O regulamento prevê ainda o respeito pelo RGPD, garantindo que os dados fornecidos 
       não serão partilhados ou utilizados pelo OASA fora dos contextos aqui previstos.

a.    Os vencedores serão informados por email e telefone, ao qual terão de confirmar a sua 
       aceitação, no prazo máximo de 3 dias;

b.    A lista final de vencedores e de imagens será tornada publica no dia 13 de setembro;

c.    A exposição será apresentada publicamente no dia 27 de setembro, durante o evento 
       Macaronight 2019, a acontecer no pavilhão das portas do mar;

a.    Todas as 20 imagens escolhidas serão premiadas, sendo a qualidade do prémio 
        crescente em relação à proximidade do pódio:
 1º Prémio = 200€ + Prémio a definir;
 2º e 3º Prémio = 100€ + Prémio a definir;
 4º Prémio = 50€ + Prémio a definir;
 5º Prémio = 50€ + Prémio a definir;
 6º ao 20º prémio = 20€ +  Prémio a definir;

b.    Todos os participantes premiados receberão ainda:
 i.    2,5% do lucro feito com a venda do material de merchandise desenvolvido 
                  com as imagens utilizadas;
 ii.    Um certificado de participação no concurso;
 iii.    Uma entrada familiar em cada um dos centros de ciência da RECCA;
 iv.    Uma entrada familiar para a atividade “Uma Noite com as Estrelas”;
 v.    Uma inscrição gratuita na formação em “Astrofotografia de Céu Profundo” 
                   a desenvolver pelo OASA;
c.    Os prémios são cumulativos, podendo um mesmo autor receber um prémio por 
      cada uma das suas imagens selecionadas (sendo 5 no máximo);
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8. MATERIAL PARA CONCURSO
a.    Cada concorrente poderá apresentar até um total de 5 imagens, numa submissão ou 
       em diferentes submissões, sendo possível que todas sejam premiadas;

b.    Serão aceites todos os tipos de imagens, de origem claramente fotográfica, sem 
       distinções entre as várias técnicas de obtenção de imagem;

c.    A imagem deverá ser submetida na sua máxima resolução possível, para impressões 
       superiores a 60x40 cm, e/ou com uma dimensão mínima de 1800X1600 pixels 
      (a 300dpi), em ficheiro não comprimido;

d.    As fotografias a concurso terão de ser apresentadas em formato digital em alta 
       resolução, tanto quanto possível, a fim de garantir que a sua imagem possa ser 
       reproduzida em impressões de alta qualidade;

e.    As imagens devem seguir com a seguinte informação:
i.   Local de captura;
ii.   Data de captura, no formato: GMT = AAAA-MM-ddThh:mm (Ex. 2012-01-20T23:21, 
       para foto capturada às 23:21 do dia 20 de janeiro de 2012);
iii.   Breve descrição do objeto/tema da fotografia;
iv.   Configurações da câmara e demais material utilizado para obter a imagem;
v.   Caso a foto tenha sido digitalmente manipulada, fornecer detalhes sobre o método 
      de processamento;

f.    Não são elegíveis para admissão ao concurso as fotos:
i.   Que não tinham sido tiradas e processadas pelo autor;
ii.   Nas quais tenha sido adicionado qualquer elemento estranho ao fotograma 
      original como, por exemplo, uma lua, um céu, uma estrela, etc…
iii.   Que incluam molduras, assinaturas, marcas de água ou outro tipo de identificação 
       ou elemento acrescentado e que possa distorcer a imagem;
iv.   Que infrinjam direitos de autor ou quaisquer outros direitos de terceiros;
v.   Que tenham ganho um qualquer prémio nacional ou internacional de fotografia;
vi.   que tenham previamente sido submetidos a uma qualquer agência de 
       notícias/imagem para distribuição;
vii.   A organização reserva-se o direito de excluir imediatamente os participantes, bem 
        como pedir o pagamento de uma indemnização se tal ocorrer ou no caso de  
        qualquer tipo de direito de autor infringido;

a.    Dos direitos às imagens:
 i.   Os direitos das imagens submetidas mantêm-se como propriedade 
                 intelectual dos autores, podendo a mesma ser utilizada para quaisquer 
                 outros fins que o autor assim entender;
 ii.   Os concorrentes das propostas selecionadas autorizam a divulgação de 
                  imagens e de informações referentes aos respetivos projetos artísticos,               
                  em todos os materiais e suportes de comunicação do OASA e respetivos 
                  parceiros do Projeto, sem prejuízo da titularidade dos Direitos de Autor;
 iii.   Ao submeter as propostas, os concorrentes dão permissão total e 
                  infindável ao OASA para a utilização das imagens para as seguintes 
                  reproduções com modificação:

• Exposição “Um Céu Açoriano”, versão fixa;
• Exposição “Um Céu Açoriano”, versão itinerante;
• No livro/brochura “Um Céu Açoriano”;
• Nas várias edições do “Almanaque Astronómico” do OASA;
• Na publicidade e divulgação, física ou digital, da exposição e do projeto 

“Um Céu Açoriano”;
• Na publicidade e divulgação do OASA ou da Rede dos Centros de Ciên-

cia dos Açores, e das suas atividades;
 iv.   Ao submeter as imagens, os concorrentes dão ainda permissão ao OASA 
                  para qualquer outro tipo de reutilização não comercial com modificação, 
                  desde que mencionada a autoria;
 v.   Qualquer tipo de uso comercial que o OASA entenda dar às imagens, para 
                  além do deposto nos pontos ii) e iii) da alínea das condições gerais, 
                  carecerá da autorização dos respetivos autores;

b.    Dos direitos à exposição decorrente:
 i.   O OASA mantém o direito intelectual exclusivo sobre a exposição, e os seus 
                 conteúdos, assim como sobre todos os produtos de divulgação da mesma, 
                 desde que mencionada a autoria individual dos autores das imagens 
                 utilizadas;
 ii.   É permitido ao OASA o direito de comercializar a exposição como todo 
                  ou parte, mas não as fotografias individualmente;
 iii.   É permitido ao OASA desenvolver materiais comerciais sobre a exposição, 
                   mas não comercializar sobre as imagens individualmente;
 iv.   Qualquer outro uso comercial da exposição;
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c.    Das condições do concurso:
 i.   O OASA reserva-se ao direito de, a qualquer momento, cancelar o concurso, 
                a atribuição de prémios e posterior organização de exposição caso não sejam 
                encontradas as condições, em número e em qualidade dos trabalhos 
                apresentados, para cumprir os objetivos do mesmo;
 ii.   A participação no concurso implica a aceitação de partilha de dados com o 
                 OASA e os restantes organizadores/patrocinadores deste concurso;
 iii.   Garante-se a confidencialidade de todos os dados fornecidos pelos 
                   concorrentes no processo de candidatura, sendo as informações utilizadas 
                   somente para os fins definidos neste concurso;
 iv.   A participação no concurso implica a aceitação das suas condições gerais e 
                  do regulamento apresentado;
 v.   O OASA reserva-se ao direito de anular a participação de concorrentes que 
                  não respeitem as cláusulas expressas neste regulamento;
 vi.   Os casos omissos neste regulamento serão analisados pelo OASA;
 vii.   A organização reserva-se o direito de alterar o regulamento, a qualquer 
                   momento, se as circunstâncias assim o impuserem, tornando-se as alter
                   ações efetivas imediatamente após a sua divulgação nos meios de 
                   divulgação oficiais do Observatório Astronómico de Santana – Açores.

Contacte-nos através do geral@oasa.pt ou através do 296 492 764
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