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ENQUADRAMENTO

Um Geopark Mundial da UNESCO é um território único e unificado, onde locais e paisagens de relevância 

geológica internacional são geridos numa conceção holística de proteção, educação e desenvolvimento 

sustentável. Um Geopark Mundial da UNESCO utiliza o seu património geológico, em conjunto com todos os 

outros aspetos do património natural e cultural do território, que lhe conferem identidade, para aumentar a 

consciência e a compreensão de questões-chave com que a sociedade se depara, como a utilização sustentável 

dos recursos do Planeta, mitigando os efeitos das mudanças climáticas e reduzindo o impacte das catástrofes 

naturais. Através de uma maior consciencialização da importância do património geológico da região na história 

e na sociedade, um Geopark Mundial da UNESCO concede aos seus habitantes um sentimento de orgulho na 

sua região e fortalece a sua identificação com o território, contribuindo para a valorização e preservação do 

seu património. Neste contexto, o concurso fotográfico “Os Geossítios do Estrela Geopark” pretende contribuir 

para um maior conhecimento do património geológico do geoparque, em particular dos geossítios do Estrela 

Geopark, estimulando a valorização dos mesmos.

OBJETIVOS

 • Divulgar a geodiversidade do Estrela Geopark, com especial destaque para os seus 146 geossítios. 

 • Promover uma maior identificação, das crianças e jovens, com território onde vivem e com o património 

natural que este possui, estimulando o sentimento de pertença. 

 • Consciencializar para a importância de valorizar e preservar o património geológico do Estrela Geopark, 

pois só se valoriza o que se conhece.

CALENDÁRIO 

Inscrições – até 16 de dezembro de 2022

Envio dos trabalhos candidatos a concurso - até 31 de março de 2023

Divulgação dos trabalhos premiados – final de maio de 2023 

Cerimónia de entrega dos prémios (1º e 2º Ciclos) – junho de 2023

A QUEM SE DIRIGE 

Este é um Concurso Regional dirigido aos alunos do Ensino Básico e Secundário dos estabelecimentos de ensino, 

público e privado, inseridos no território do Geopark Estrela. 

DESAFIO

Os alunos deverão efetuar fotografias dos seus geossítios preferidos e enviar um portfólio fotográfico, composto 

por 5 fotografias. Poderá ser enviado um portefólio por turma.

FORMATO
Cada fotografia deverá ser enviada em formato JPEG com 2500px mínimos no lado menor.
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INSCRIÇÕES 

A participação no concurso deve ser efetuada por turma (no máximo 30 alunos). A mesma deve ser endereçada 

pelo docente responsável, até ao dia 16 de dezembro de 2022, para o seguinte endereço eletrónico:

info@geoparkestrela.pt 

ENVIO DAS FOTOGRAFIAS CANDIDATAS A CONCURSO 

Os trabalhos devem ser enviados até ao dia 31 de março de 2023, até às 18H00, mencionando o Concurso 

Fotográfico “Os Geossítios do Estrela Geopark”, para o endereço eletrónico: info@geoparkestrela.pt

JÚRI
 
O júri será constituído por representantes da entidade organizadora e um fotógrafo convidado, a saber: Magda 

Fernandes, Rodrigo Rodrigues e Leonardo Rosa.

A decisão do júri será soberana e definitiva, não havendo lugar a qualquer recurso. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Na avaliação dos trabalhos, o júri valorizará: 

 • Qualidade das fotografias submetidas a concurso – 50% 
 • Diversidade (de geossítios, de enquadramento/perspetiva, de luz, a título de exemplo) – 25% 
 • Originalidade dos registos fotográficos – 25 % 

Para ser mais justa, a avaliação será realizada em função do nível de ensino. Assim, haverá um concurso para 

o 1º e 2º Ciclos e outro para o 3º Ciclo e Secundário. 

DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS PREMIADOS 

A divulgação será feita, pela entidade organizadora, no final de maio de 2023. Esta divulgação será realizada 

através do website do Estrela Geopark e das respetivas redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram).

Se a qualidade das fotografias o justificar, será realizada uma exposição itinerante com as melhores fotografias 

submetidas a concurso. 

PRÉMIOS 

Será atribuído um prémio para a turma vencedora, que consiste em:

• 1º e 2º Ciclo – Entrega de um diploma e a impressão da fotografia vencedora emoldurada.  

• 3º Ciclo e Secundário – Workshop fotográfico (tema: técnicas de macrofotografia e de fotografia de paisagem 

e de retrato). 

mailto:info%40geoparkestrela.pt%20?subject=
mailto:info%40geoparkestrela.pt%20?subject=



