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REGULAMENTO  
 

Concurso Fotográfico  

"O melhor Ananás do Mundo" 
 

1. Enquadramento  

O Concurso Fotográfico “O melhor Ananás do Mundo”, promovido pela Boa Fruta, 
Lda., em parceria com a AFAA - Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores e 
com a Fototec – Fotografia e Tecnologia, tem como principal objetivo o de promover 
o Ananás dos Açores em ambiente de estufa, bem como divulgar a importância da 
cultura deste fruto nos Açores. 

2. Tema e Objetivos 

Este concurso fotográfico tem por tema: “O Ananás dos Açores em Estufa”, com os 
seguintes objetivos: 

o Registar a relevância do Ananás para o comércio dos Açores; 

o Marcar o aniversário da primeira exportação de Ananás dos Açores, que se 
comemora a 12 de novembro, data em que se inaugura a exposição. 

o Realizar uma exposição com as 20 melhores fotografias a concurso; 

o Divulgar e dignificar a fotografia e os fotógrafos dos Açores. 

3. Participação 

o Neste concurso, pode participar qualquer fotógrafo, com idade superior a 18 
anos, excluindo-se os membros do júri; 

o A participação é gratuita; 
o Não poderá ser apresentada nenhuma fotografia cujos direitos de propriedade 

intelectual não pertençam integralmente e sem exceção, ao participante; 
o As fotografias deverão ser obrigatoriamente tiradas entre os dias 15 de julho e 

30 de setembro de 2021. 
o Cada participante poderá enviar até quatro fotografias originais, para o 

endereço de correio eletrónico: concursofotografico@fototec.pt devendo as 
mesmas refletir os objetivos pretendidos; 

o Caso o participante envie mais do que o número de fotografias referidas no 
ponto anterior, a organização reserva-se no direito de apenas considerar as 
primeiras quatro recebidas; 
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o Serão aceites todos os tipos de imagens, de origem claramente fotográfica, 
sem distinção entre as várias técnicas de obtenção de imagem; 

o Os trabalhos apresentados deverão ser inéditos e nunca antes submetidos à 
apreciação de júris, parcial ou integralmente e nunca publicados na internet; 
 

4. Onde fotografar 

As fotografias a concurso poderão ser recolhidas nas estufas dos produtores 
aderentes, que estarão disponíveis para combinar visitas individuais com os 
participantes, mediante contacto anterior para o telemóvel 964 087 745, ou para o e-
mail: info@boafruta.pt 

No dia 31 de julho (sábado), a AFAA irá realizar um raid fotográfico direcionado aos 
interessados em participar no concurso, para dar a conhecer os produtores aderentes 
e visitar algumas das plantações (na zona da Fajã de Baixo). O raid terá como ponto 
de partida a Plantação de Ananás dos Açores das Laranjeiras, terminando no mesmo 
local, com uma prova do fruto rei e seus derivados.  

5. Condições técnicas 
 

a) As fotografias deverão ser enviadas no formato 3x2, na horizontal ou na vertical, 
com a máxima qualidade possível, com uma dimensão mínima de 2000 pixels no 
seu lado menor, podendo ser a cores ou a preto e branco; 

b) As fotografias a concurso não podem ter qualquer tipo de moldura, assinatura ou 
qualquer outra marca que permita identificar o seu autor; 

c) As fotografias deverão ser enviadas via Wetransfer, Dropbox ou Google Drive, com 
partilha do link por e-mail, para: concursofotografico@fototec.pt sendo obrigatório 
o envio dos seguintes dados: 

o Assunto do e-mail: “O melhor Ananás do Mundo” 

o Nome do Autor; 

o Nome Artístico / Pseudónimo; 

o Contato telefónico; 

o E-mail: 

o Título(s) da(s) fotografia(s); 

d) As fotografias a concurso deverão ser enviadas no formato JPEG, sem retirar o 
respetivo exif, que, no entanto, não poderá conter a identificação do autor; 

e) A organização do Concurso “O melhor Ananás do Mundo” não assume qualquer 
responsabilidade pelas fotografias que não estejam em perfeitas condições ou que 
se venham a extraviar por razões alheias às entidades promotoras; 
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f) A organização reserva-se o direito de não validar as imagens que não cumpram 
os requisitos técnicos estabelecidos no presente Regulamento, bem como 
quaisquer outras imagens que lhe sejam enviadas fora do âmbito do presente 
Concurso, não ficando obrigada a justificar a decisão da não validação ao(s) 
participante(s) que a(s) tiver(em) enviado. 

6. Júri e Decisão 

o O Júri será constituído por três elementos, sendo a Dra. Leonor Castanho em 
representação da Boa Fruta, o fotojornalista Eduardo Leal em representação 
da AFAA, e o fotógrafo Pedro do Canto Brum em representação da Fototec; 

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

o O júri eliminará do Concurso quaisquer fotografias que não cumpram os 
requisitos aqui exigidos; 

o O júri reserva-se o direito de não selecionar as 20 fotografias, caso considere 
que as mesmas não reúnem as características de avaliação por este definidas; 

7. Calendarização  

O calendário do Concurso “O melhor Ananás do Mundo” é o seguinte:  

o Prazo para fotografar: Entre os dias 15 de julho e 30 de setembro de 2021;  

o Prazo para entrega das fotografias: de 30 de setembro até às 23h59m do dia 
5 de outubro; 

o Prazo para avaliação das fotografias: de 5 a 26 de outubro; 

o Apresentação dos resultados do Concurso / Entrega de prémios: durante 
a inauguração da exposição, que terá lugar no dia 12 de novembro, na 
Plantação de Ananás dos Açores, nas Laranjeiras; 

8. Direitos de Autor 

a) Os participantes no Concurso: “O melhor Ananás do Mundo”, declaram 
expressamente perante a organização que são os autores das mesmas, sendo 
titulares de todos os direitos inerentes às imagens por si apresentadas. Toda e 
qualquer reivindicação de direitos feita por terceiros, será da exclusiva 
responsabilidade do participante. 

b) A organização reserva-se o direito de pedir aos participantes o pagamento de 
uma indemnização por eventuais prejuízos que lhe possam advir de tal ação; 
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c) Ao enviar as fotografias, os participantes confirmam que estas não contêm:  

o algo suscetível de violar os direitos de terceiros; 

o pessoas reconhecíveis, a menos que seja possível garantir que essas 
pessoas concederam ou tenham dado todas as autorizações necessárias 
para a utilização e publicação das fotografias neste concurso. 

d) Caso as fotografias enviadas no âmbito do presente concurso violem direitos 
de autor ou sejam retiradas da internet, a organização procederá à sua 
exclusão; 

e) Os participantes reconhecem que a sua participação neste concurso é feita 
voluntariamente, cedendo expressamente à Boa Fruta, à AFAA e à Fototec, os 
direitos não comerciais sobre as fotografias selecionadas para a exposição, no 
âmbito do presente concurso, e sem direito a qualquer remuneração / 
compensação, incluindo naqueles direitos, os de autorização para colocar as 
fotografias on-line ou noutros meios de divulgação a título informativo, no 
âmbito da iniciativa a que se referem, ou da promoção da atividade fotográfica; 

f) A Boa Fruta, a AFAA e a Fototec, comprometem-se a referir o nome do autor 
das fotografias nas utilizações que delas venha a fazer, renunciando este a 
receber qualquer contrapartida financeira ou de outra índole; 

g) De qualquer forma, e para além desse âmbito restrito, são da exclusiva 
propriedade do fotógrafo (autor) as matrizes da obra, podendo este utilizá-las 
da forma que entender. Todavia só o poderá fazer após inauguração da 
exposição; 

h) Os participantes aceitam que os dados pessoais recolhidos no âmbito deste 
concurso sejam objeto de tratamento informático, com a finalidade exclusiva de 
gerir a sua participação no mesmo; 

i) A qualquer momento e sem qualquer encargo, os participantes poderão 
solicitar a retificação ou o cancelamento desses dados, devendo nesse caso 
dirigir-se à AFAA através do e-mail: geral@afaa.pt. 

9. Critérios de Avaliação 

Serão utilizados como base na avaliação das fotografias os seguintes critérios: 

1) Adequação ao tema proposto; 

2) Criatividade; 

3) Qualidade Técnica; 

4) Edição digital; 
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10. Prémios e Exposição 

Serão atribuídos 3 prémios às fotografias mais bem classificadas, não podendo, no 
entanto, nenhum autor acumular mais do que um dos seguintes prémios:  

o Primeiro prémio:  700 € * + Tripé de viagem Starblitz TSA235AB; 

o Segundo prémio:  500 € * + Mochila K&C Concept; 

o Terceiro Prémio:  300 € * + Livro “Luzes, Câmara, Acção” do fotógrafo Pedro 

do Canto Brum, assinado pelo autor. 

o * Os prémios serão atribuídos em vales, a utilizar na loja FOTOTEC – 

Fotografia e Tecnologia, sita na Praça da Autonomia Constitucional, no Paim, 

em Ponta Delgada, ou na loja online em www.fototec.pt. 

11. Alterações ao regulamento 

A organização reserva-se o direito de alterar o presente regulamento a qualquer 
momento, se as circunstâncias assim o impuserem, tornando-se as alterações 
efetivas imediatamente após a sua divulgação oficial nos meios utilizados para o 
efeito. 

12. Aceitação 

A participação neste concurso supõe a plena aceitação deste regulamento e da 
decisão inapelável do Júri. 
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