
 

1 
 

1ª Edição do Concurso de Fotografia de Ciência 
CIIMAR 

Âmbito e aplicação 

1. No âmbito das comemorações do seu 22º aniversário, o CIIMAR promove o 1º concurso 
de fotografia de ciência do CIIMAR, uma iniciativa para impulsionar o desenvolvimento 
de vertentes interdisciplinares das ciências e artes, contribuindo ainda para a promoção 
do trabalho científico desenvolvido pelo Centro de Investigação e os seus 
colaboradores, bem como a sua divulgação em formatos alternativos.  

2. As fotografias a concurso farão posteriormente parte do portefólio de imagens do 
CIIMAR, devidamente creditadas de uso único e exclusivo do instituto para fins de 
divulgação. 

3. A convocatória para entrega de candidaturas decorre até dia 15 de fevereiro de 2022. 
4. As candidaturas são avaliadas pelo júri até 25 de fevereiro. 
5. Serão selecionadas as 10 melhores fotografias, que serão impressas e apresentadas na 

cerimónia de aniversário do 22º aniversário do CIIMAR, a 1 de Março de 2022. 
6. Das 10 fotografias selecionadas serão premiadas as três melhores. 

 
 O Concurso fotográfico supracitado é promovido nos seguintes termos e condições: 

1. Inscrição gratuita 
2. A participação está restrita a colaboradores do CIIMAR 
3. Os concorrentes apenas se podem apresentar individualmente e com um máximo de 

cinco fotografias a concurso 
4. Não serão aceites fotografias que sejam enviadas através de outro meio que não o 

anunciado pela organização do concurso. 
5. Podem ser apresentadas fotografias que retratem ou sejam capturadas no âmbito de 

trabalho científico, em contexto de laboratório ou saída de campo. Neste sentido são 
também aceites fotografias que retratem as espécies e os objetos de investigação, 
incluindo imagens em micro ou macrofotografia. 

6. As fotografias a concurso devem ter qualidade de reprodução (mais detalhes em 
requisitos da fotografia). 

7. A candidatura deve conter: 
a. Nome completo; 
b. Data de nascimento; 
c. Laboratório de Investigação; 
d. Breve apresentação da fotografia; 
e. Título da fotografia; 
f. Ficha técnica (data; tipo de máquina; tratamento fotográfico) 
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Requisitos da fotografia 

As fotografias deverão ser ficheiros em RGB, no caso de fotografias a cor, ou em escala de 
cinzas (Grayscale), no caso de imagens a preto e branco, com o máximo de 5000 pixels no 
lado maior, resolução de 600 dpi, em formato JPG ou TIFF e nunca maiores do que 4MB. 

 

Candidaturas 

As candidaturas deverão submetidas através do formulário de submissão criado para esse fim 
em 
https://www.cognitoforms.com/CIIMARTerminalCruzeirosLeixões/_1stCIIMARPhotgraphyCont
est até às 23h59 do dia 15 de fevereiro de 2022 com o respetivo formulário de candidatura 
preenchido, contendo as informações mencionadas no ponto 7 dos termos e condições de 
participação. 

O nome do ficheiro deve conter o primeiro e último nome do autor e este será o nome que 
será utilizado para os créditos da fotografia. 

 

Receção das candidaturas 

Todas as participações enviadas dentro do período estipulado e cumprindo as regras 
estipuladas serão sujeitas a aprovação pelo júri para posteriormente seguirem para a fase 
de avaliação.  Será enviado a todos os participantes um e-mail para confirmação de receção 
de candidatura. 

 

Avaliação e seleção 

1. As candidaturas são submetidas ao exame do júri, que selecionará as 10 melhores 
fotografias, nomeando entre elas três vencedores. O júri reserva o direito, caso assim o 
decida, de não atribuir a totalidade ou alguns dos prémios previstos. 

2. O júri dá especial atenção à originalidade da fotografia, representatividade do trabalho 
científico, qualidade e excelência técnica. 

3. A decisão do júri é soberana e não sujeita a reclamação. 
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Júri 

O Júri do 1º concurso de fotografia de Ciência do CIIMAR 2022, é composto por: 

- Gonçalo Themudo (CIIMAR) 

- Eunice Sousa (CIIMAR) 

- Bruno Costa (Fotógrafo - Mar de Experiências) 

 

Apresentação de resultados 

O júri irá selecionar 10 fotografias finalistas e distinguir três premiados (1º, 2º e 3º classificado). 
Depois das deliberações do júri, as 10 melhores fotografias ficarão em exibição durante as 
celebrações do 22º aniversário do CIIMAR onde serão também anunciados os nomes dos 
premiados. 

 

Direitos e Deveres 

1. O participante garante que as fotografias a concurso são da sua autoria, 
responsabilizando-se pelo seu conteúdo, e que a respetiva publicação e exposição 
não infringe quaisquer direitos de autor, direitos conexos ou direitos de propriedade 
industrial de terceiros. 

2. O participante garante ter informado todas as pessoas que possam ser visualizadas nas 
fotografias, de que a sua imagem poderá ser divulgada nas redes sociais do CIIMAR ou 
projetos associados, bem como website do CIIMAR e projetos associados e que 
consentem na referida publicação/divulgação. O participante garante, ainda, ter 
autorização das pessoas para a publicação e exposição das fotografias em que 
aparecem. 

3. O participante responsabiliza-se perante o CIIMAR, bem como perante quaisquer 
terceiros, por todos os eventuais danos causados pela divulgação da sua participação. 

4. O CIIMAR não se responsabiliza por quaisquer violações de direitos de autor ou 
outras praticadas pelos participantes no âmbito do presente concurso. 

5. Ao CIIMAR é concedido o direito de publicação, parcial ou integral, das fotografias 
premiadas, no âmbito de atividades de comunicação do CIIMAR e projetos 
associados. 

6. Sem prejuízo dos direitos de autor reconhecidos por lei à obra fotográfica, a 
propriedade das reproduções das fotografias dos premiados é pertença do CIIMAR, 
ficando esta, desde já, autorizada a expô-las nos espaços onde o CIIMAR tenha 
participação ativa, com a respetiva creditação do autor. 
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Cláusulas resolutórias 

1. O CIIMAR reserva o direito de alterar, a qualquer momento, o presente regulamento, 
tornando-se as alterações efetivas após a sua publicação na página do CIIMAR, redes 
sociais ou em qualquer outro link designado e divulgado, previamente, pelo CIIMAR. 

2. O CIIMAR reserva o direito de modificar ou suspender o concurso em qualquer 
momento, no caso de anomalia informática ou em caso de verificação de atuações que 
possam indiciar a prática de ilícitos criminais. 

3. A participação neste concurso pressupõe o conhecimento e a aceitação integral dos 
presentes termos e condições, pelo que o CIIMAR reserva o direito de recusar a 
participação de qualquer concorrente que os não cumpra. 

4. Qualquer situação extraordinária, não prevista neste Regulamento, será apreciada 
e decidida pela equipa organizadora deste concurso. 

5. Sempre que o participante forneça os seus dados pessoais, os mesmos serão tratados 
automaticamente pela equipa organizadora do CIIMAR nos termos da Lei n.º 67/98 de 
26 de outubro e do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (Regulamento (UE) 
2016/679 de 27 de abril de 2016), e utilizados exclusivamente para realização de todos 
os procedimentos inerentes à participação no concurso, receção dos prémios e 
cumprimento de obrigações legais. O participante declara que leu e aceitou o presente 
regulamento. 

6. Os dados pessoais recolhidos neste âmbito serão exclusivamente tratados para as 
finalidades acima indicadas. 

7. De acordo com a legislação sobre Proteção de Dados Pessoais, o participante pode 
exercer os seus direitos de acesso, retificação, apagamento, oposição, limitação e 
portabilidade, solicitando-o, por escrito, por e-mail divulgacao@ciimar.up.pt 

8. Todos aqueles que participam no concurso aderem automaticamente a todas as 
cláusulas deste regulamento. 

 

Qualquer dúvida relacionada com este regulamento deve ser esclarecida através do endereço 
de e-mail divulgacao@ciimar.up.pt. 
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1st Scientific Photography Contest  

CIIMAR 
Scope and application 

1. As part of the celebrations of CIIMAR’s 22nd anniversary, the 1st Scientific Photography 
Contest of CIIMAR will take place, an initiative to boost the development of 
interdisciplinary aspects of science and arts, also contributing to the promotion of the 
scientific work carried out by this research center and its collaborators, as well as its 
dissemination in alternative formats. 

2. The photographs in the competition will later form part of CIIMAR's image portfolio, 
duly credited for the institute's sole and exclusive use for dissemination purposes. 

3. The call for submission runs until February 15, 2022. 
4. Applications are evaluated by the jury until February 25th. 
5. There will be selected the 10 best photographs, which will be incorporated and selected 

at the anniversary ceremony of the 22nd anniversary of CIIMAR, on March 1, 2022. 
6. Out of the 10 selected photographs the best three will be awarded. 

The aforementioned Photo Contest is held under the following terms and conditions: 

1. Free registration 
2. Participation is restricted to CIIMAR's collaborators 
3. The participants may only present individually a maximum of five photographs in the 

competition  
4. Photographs that are submitted through any means other than the one advertised by 

the organization of the competition will not be accepted.. 
5. The competition will accept pictures that portray or are captured in the context of 

scientific work, in the context of a laboratory or fieldwork. In this sense, photographs 
that portray species and objects of investigation are also accepted, including images in 
micro or macrophotography. 

6. The photographs in competition must be of reproduction quality (more details in 
photography requirements). 

7. The application must contain: 
a. Full name; 
b. Date of birth; 
c. CIIMAR Research Group/ Service; 
d. Brief Presentation of the photography; 
e. Title of the Photograph; 
f. Technical details (date it was taken; camera; Photo treatment) 
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Photography requirements 

Photographs must be files in RGB, in the case of color photographs, or in grayscale, in the 
case of black and white images, with a maximum of 5000 pixels on the longest side, 600 dpi 
resolution, in JPG or TIFF format and not bigger than 4MB. 

 

Applications 

Applications must be submitted through the submission form created for this purpose in 
https://www.cognitoforms.com/CIIMARTerminalCruzeirosLeixões/_1stCIIMARPhotgraphyCont
est until 23:59 on February 15, 2022, containing the information mentioned in point 7 of the 
terms and conditions of participation. 

The file name must contain the author's first and last name and this will be the name that will 
be used for the photo credits. 

 

Reception of the applications 

All entries made within the stipulated period and obeying the stipulated rules must be 
approved by the jury to proceed with the evaluation phase. An email will be sent to all 
participants to confirm valid participation. 

 

Evaluation and selection process 

Applications are submitted for examination by the jury, which will select the 10 best 
photographs, naming three winners among them. The jury reserves the right, if it so decides, 
not to award all or some of the determined prizes. 

The jury pays special attention to the originality of photography, represents scientific work 
activity, quality and technical excellence. 

The jury's decision is sovereign and has not requested the claim. 

 

The jury 

The jury for the 1st Scientific Photography Contest CIIMAR 2022, is composed by: 

- Gonçalo Themudo (CIIMAR) 

- Eunice Sousa (CIIMAR) 

- Bruno Costa (Fotógrafo - Mar de Experiências) 
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Results presentation 

The jury will select 10 finalist photographs and distinguish three winners (1st, 2nd and 3rd place). 
After the deliberations of the jury, the 10 best photographs will be on display during the 
celebrations of 22nd anniversary of CIIMAR, where the names of the winners will also be 
announced. 

 

Rights and Duties 

1. The participant guarantees that the photographs in the competition are of his own 
authorship, being responsible for their content and that the respective publication 
and exhibition does not infringe any copyright, related rights or industrial property 
rights of third parties. 

2. The participant guarantees to have informed all the people that can be seen in the 
photographs that their image can be disclosed on CIIMAR's social networks or 
associated projects, as well as the CIIMAR website and associated projects and that they 
consent to publication/dissemination. The participant also guarantees that they have 
permission from people for the publication and exhibition of the photographs in which 
they appear. 

3. The participant is liable to CIIMAR, as well as to third parties, for damages caused by the 
disclosure of their participation.  

4. CIIMAR is not responsible for any copyright or other violations committed by 
participants within the scope of this competition. 

5. To CIIMAR is granted the right to publish, in part or in full, the awarded photographs, 
within the scope of CIIMAR's communication activities and associated projects. 

6. Without prejudice to the legal copyright of the photographic work, the ownership 
of the reproductions of the photographs of the winners belongs to CIIMAR, which is 
authorized to exhibit them in spaces where CIIMAR has an active participation, with 
the respective accredited author. 

 

Cancellation clauses 

1. CIIMAR reserves the right to change the rules of the competition at any time, being the 
changes effective after their publication on the CIIMAR webpage, social networks or any 
other link designated and previously disclosed by CIIMAR. 

2. CIIMAR reserves the right to modify or suspend the competition at any time, in the event 
of computer anomalies or in case of verification of actions that may indicate the practice 
of illicit crimes. 

3. By participation, the entrant accepts that he or she has read and understood the 
competition rules and conditions, so CIIMAR reserves the right to refuse the 
participation of any competitor who does not comply with them. 
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4. Any extraordinary situation, not foreseen in these Regulations, will be appreciated 
and decided by the organizers of the contest. 

5. Whenever a participant provides personal data, they will be automatically processed by 
the CIIMAR organizing team under the terms of Law n.º 67/98 of October 26 and the 
General Data Protection Regulation (GDPR) (EU 2016/679 April 27, 2016), and used 
exclusively to carry out all the procedures inherent in participating in the contest, 
receiving prizes and complying with legal obligations. The participant declares that he 
has read and accepted the present regulation. 

6. The personal data collected in this context will be processed exclusively for the 
purposes indicated above. 

7. In accordance with the Personal Data Protection legislation, the participant can 
exercise their rights of access, rectification, erasure, opposition, limitation and 
portability, requesting it, in writing, via email divulgacao@ciimar.up.pt 

8. All contest participants automatically adhere to all clauses of this regulation. 

 

Any doubt related to these terms and conditions must be clarified through the e-mail address 
divulgacao@ciimar.up.pt 

 


