
 

 

Parceiro: 

 

 

 

Apoio: 

 

 
 

 
COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS  

21 de março de 2018 

 

Passatempo de Fotografia: “A Floresta, fonte de vida” 

 

No âmbito das “Comemorações do Dia Internacional das Florestas”, o Instituto das 

Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM, promove um passatempo de fotografia 

alusivo à temática “A Floresta, fonte de vida!”.  

O passatempo tem como objetivo dar a conhecer e sensibilizar para a importância da 

preservação da floresta nativa, mais especificamente da Laurissilva da Madeira, 

Património Mundial Natural da UNESCO. 

 

Regulamento:  

1 - A participação no passatempo fotográfico está aberta a todos os interessados 

maiores de 16 anos, exceto elementos do júri e fotógrafos profissionais, residentes na 

Região Autónoma da Madeira. Todos os participantes menores de 18 anos deverão estar 

devidamente autorizados pelos seus responsáveis legais. 

 

2 – O passatempo tem por tema “A Floresta, fonte de vida!”, cingindo-se à floresta 

nativa, Laurissilva da Madeira, um ecossistema de elevado valor natural, cultural, 

científico, turístico, paisagístico e de lazer.  

 

3- As fotos devem respeitar e representar o tema da floresta, mais especificamente a 

Laurissilva da Madeira. O objetivo do passatempo pretende mostrar a floresta nativa, a 

Laurissilva, no seu melhor estado de conservação. 
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4 – Os participantes deverão efetuar a sua inscrição até ao dia 9 de março de 2018, para 

o Núcleo dos Dragoeiros das Neves, São Gonçalo através do seguinte e-mail: 

info.ifcn@madeira.gov.pt.  

Para tal deverão preencher a ficha de inscrição que está disponível na página oficial do 

IFCN, IP-RAM https://ifcn.madeira.gov.pt/ ou poderão solicitá-la para 

info.ifcn@madeira.gov.pt.  

 

Será sempre enviado um e-mail de confirmação de receção da inscrição no passatempo. 

Caso não recebam nenhuma notificação os participantes deverão contactar a 

organização. 

 

A participação neste passatempo é gratuita e implica a aceitação integral do presente 

regulamento. 

 

5 – Os participantes poderão apresentar no máximo 3 trabalhos, impressos em papel 

fotográfico brilhante e a cores. A dimensão máxima do suporte deverá ser 21cm x 

29,7cm (A4) e a dimensão máxima da imagem deverá ser 18cm x 26,7cm ficando uma 

margem branca de 1,5cm. (Ver imagem no anexo I e II) 

 

6- Deverá ser entregue também um ficheiro JPEG de cada trabalho submetido, no 

formato A4, com resolução mínima de 300 dpi. 

O nome do ficheiro digital de cada foto deve incluir a identificação do autor (nome 

completo ou pseudónimo).  

 

 7- Os trabalhos fotográficos deverão ser entregues em envelope fechado com o nome 

completo ou pseudónimo do autor e em formato digital no Núcleo dos Dragoeiros das 

Neves, no Caminho da Portada em São Gonçalo. Para tal, poderão descarregar as fotos 

no momento da entrega, no Núcleo dos Dragoeiros das Neves que está aberto nos dias 

úteis, das 9:00h-12:30h e das 14:00-17:30h.  
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8 - Os trabalhos deverão ser entregues até às 14h00 do dia 16 de março de 2018. 

 

9 - Para avaliação dos trabalhos será constituído um júri de 3 pessoas, indicadas pelo 

Instituto das Florestas e Conservação da Natureza IP-RAM;  

Das decisões do júri não haverá recurso, cabendo-lhe a resolução de casos omissos. 

 

10 - São considerados os seguintes critérios de avaliação:  

1- Adequação ao objetivo e tema do passatempo 

2- Qualidade técnica  

3- Originalidade e criatividade  

 

11 – Serão eleitas as três melhores fotografias, sendo atribuídos prémios 

correspondentes, assim como, as menções honrosas que o júri entenda merecedoras. 

O prémio atribuído ao 1º lugar: 

 Cartão Surprise do Madeira Shopping no valor de 50€ 

 1 noite numa das casas de abrigo sob gestão do IFCN, IP-RAM 

 Entrada para 2 pessoas para “caminho dos pés descalços” Hotel Jardim do Atlântico 

 Entrada para 1 pessoa no Parque Temático da Madeira - Santana 

 1 livro “Laurissilva da Madeira - Património Mundial” 

O prémio atribuído ao 2º lugar: 

 Cartão Surprise do Madeira Shopping no valor de 30€ 

 1 noite numa das casas de abrigo sob gestão do IFCN, IP-RAM 

 Entrada para 2 pessoas para “caminho dos pés descalços” Hotel Jardim do Atlântico 

 Entrada para 1 pessoa no Parque Temático da Madeira - Santana 

 1 livro “Laurissilva da Madeira - Património Mundial” 

O prémio atribuído ao 3º lugar: 

 Cartão Surprise do Madeira Shopping no valor de 20€ 

 1 noite numa das casas de abrigo sob gestão do IFCN, IP-RAM 

 Entrada para 2 pessoas para “caminho dos pés descalços” Hotel Jardim do Atlântico 
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 Entrada para 1 pessoa no Parque Temático da Madeira - Santana 

 1 livro “Laurissilva da Madeira - Património Mundial” 

Pela menção honrosa será atribuído: um livro “Laurissilva da Madeira – Património 

Mundial” 

 

12- O Júri poderá não atribuir prémios, caso entenda que nenhum dos trabalhos reúne 

a qualidade necessária ou requerida.  

 

13 - Os melhores trabalhos selecionadas pelo júri serão expostos ao público de 21 de 

março a 2 abril, no Madeira Shopping, local onde se realizará a entrega dos prémios, a 

21 de março de 2018, dia de abertura das Comemorações do Dia Internacional das 

Florestas, pelas 16.30h.  

Os trabalhos também serão divulgadas na página web e facebook institucionais do IFCN, 

IP-RAM. 

 

14 - Todos os participantes serão informados por e-mail ou por contacto telefónico 

sobre a data e hora exata da entrega de prémios. 

 Os trabalhos vencedores serão divulgados aquando da entrega de prémios. 

 

15 – A participação no passatempo implica a cedência automática dos direitos de 

utilização de imagem ao Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM, 

reservando-lhe o direito de as poder utilizar em exposições, material divulgativo, e 

outros, constando o nome do autor da foto, não havendo lugar a contrapartidas 

monetárias.  

 

16 – As decisões do Júri são soberanas, não havendo lugar a qualquer recurso; 

 

17 - Os casos omissos deste regulamento serão analisados e resolvidos pelo IFCN, única 

entidade competente para o efeito. 

 


