
PHOTOGREENING FICOR

Âmbito

No âmbito das atividades da Semana Verde, organizada pelo Município de Coruche, tendo
por  base  o  seu  Projeto  Educativo  Municipal,  vai  a  Autarquia  promover  a  iniciativa
“PhotoGreening FICOR”.

Objetivo

A presente iniciativa tem como objetivo principal  a sensibilização da população para o
património ambiental do ecossistema Montado de Sobro, dando a conhecer esse mesmo
património natural, através de uma exposição fotográfica das melhores imagens associadas
à temática da cortiça e montado de sobro do Concelho.

Destinatários

O concurso de fotografia “PhotoGreening FICOR” divide-se em duas categorias: 

-  Uma  categoria  destinada  a  alunos  do  ensino  básico  (2.º  e  3.º  CEB),  secundário,
profissional e universitário;

- Uma categoria destinada à comunidade em geral;

Os  participantes  devem de  ter  gosto  pela  fotografia  de  natureza,  regendo-se  segundo
normas de participação especificas.

Os vencedores serão anunciados durante a próxima edição da FICOR - Feira Internacional
da Cortiça, sendo que as 10 melhores fotografias de cada categoria serão selecionadas para
uma exposição a apresentar na feira. 
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Normas de Participação na Iniciativa “  PhotoGreening FICOR  ”

1.º

Participação

Para participar na iniciativa, os candidatos devem proceder a uma inscrição prévia,

através do preenchimento de uma ficha de identificação pessoal, disponibilizada

para o efeito.

2.º

Fotografias 

1- Cada participante poderá apresentar até um máximo de 3 fotografias; 

2- As fotografias candidatadas deverão ser entregues entre 19 e 24 de maio, terminando
às 16.30 horas do dia 24 de Maio; 

3- As fotografias devem ser submetidas em formato digital (JPEG ou TIFF), através de email,
assinalando o título, a data e local a que se refere a fotografia, assim como o nome do seu
autor e designação da iniciativa - PhotoGreening FICOR; 

4- O total das três fotografias submetidas não deverá ultrapassar os 5 MB;  

5- Caso as fotografias sejam selecionadas para exposição será solicitado o seu envio para a
Câmara Municipal de Coruche em alta resolução;

6-  Conjuntamente  com  os  exemplares  a  que  se  refere  o  número  anterior,  deverá  ser
preenchida uma breve descrição do que está retratado na fotografia;

7-  Todas  as  fotografias  devem  ser  captadas  única  e  exclusivamente  no  Concelho  de
Coruche. 

3.º

Avaliação

1- A avaliação das fotografias será feita por um júri de acordo com os seguintes aspetos,
organizados por ordem decrescente de relevância, numa escala de 1 a 6:

a) Qualidade da fotografia (definição e enquadramento);

b) Relação da imagem com o ecossistema “montado de sobro”;

c) Captação de imagens de espécies autóctones da região de Coruche; 

d) Beleza da imagem.
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4.º

Júri

O júri que avaliará e votará as fotografias será constituído pelos seguintes elementos:

- Vereador com o pelouro da Educação;

- Técnico do Serviço de Ambiente;

- Técnico do Gabinete de Informação, Relações Públicas e Imagem.

5.º

Apoios

1- De todas as fotografias apresentadas serão eleitas as 10 melhores, por categoria, para
determinar  quais  os  vencedores  desta  iniciativa,  sendo  que  estas  fotografias  serão
impressas e apresentadas na próxima edição da FICOR - Feira Internacional da Cortiça. 

2-  Todos  os  participantes  receberão  um  Certificado  de  Participação  e  convite  para  a
inauguração da FICOR. 

3- De acordo com a classificação proveniente da avaliação das fotografias, serão eleitas as
três  melhores,  sendo-lhes  atribuídos  os  apoios  para  o  1º,  2º  e  3º  lugar,  por  ordem
decrescente de classificação, respetivamente, para cada uma das duas categorias. 

4- Em cada edição serão devidamente anunciados os apoios a atribuir.

Coruche, março de 2017
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