
 

 

 

 

 



 

Introdução 

A Associação Portuguesa de Geólogos (APG), com o apoio do projeto ENGIE, está a 

promover a primeira edição do concurso GEOARTE, enquadrado no Ano dos Recursos 

Minerais. O objetivo é mostrar a importância dos recursos minerais no nosso 

quotidiano através da arte. 

O período de candidaturas é entre 15 de agosto e 15 de outubro de 2022 (os trabalhos 

podem ser entregues até às 23h59 do dia 15 de outubro). O tema são os “Recursos 

Minerais” e as áreas a concurso são Fotografia, Literatura, Artes Plásticas e Vídeo & 

Animação. 

Qualquer pessoa pode concorrer, incluindo crianças. Serão consideradas três faixas 

etárias diferentes: Crianças (menos de 10 anos), Jovens (dos 10 aos 17 anos) e Adultos 

(a partir dos 18 anos). Encorajamos, particularmente, as meninas e raparigas dos 13 

aos 18 anos a participar. 

Os trabalhos submetidos serão avaliados por um painel de jurados que escolherá o 

melhor trabalho de cada uma das áreas a concurso, em cada faixa etária. O Público 

poderá também escolher o seu trabalho favorito. 

As inscrições são gratuitas e é possível apresentar até 3 trabalhos em qualquer uma 

das categorias. 

Para formalizar a participação no concurso, o participante deve preencher o formulário 

de inscrição, a declaração de direitos de autor e enviar os trabalhos para 

info@apgeologos.pt e por correio, conforme a área a concurso. No assunto do e-mail 

ou carta deverá fazer referência ao concurso (ex.: Concurso GEOARTE). 

A participação de crianças e jovens (menores de idade) carece da entrega adicional da 

declaração de Autorização de Participação de Menor.  

O formulário de inscrição e as declarações estão disponíveis em 

https://recursosminerais22.wordpress.com/inscricoes-3/. 
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Tema 

Recursos Minerais 

 

Categorias 

Fotografia 

Fotografias de minerais ou de jazidas minerais, ou fotografias que demonstrem a 

presença e a importância dos recursos minerais no nosso quotidiano. 

As fotografias devem ser enviadas sem marcas de água e em formato JPG, TIFF ou 

RAW. 

Cada fotografia deverá ser acompanha da respetiva legenda. 

Não são permitidas alterações significativas da imagem, como a remoção ou colocação 

de objetos. A edição da imagem está limitada ao ajuste de parâmetros básicos, como 

brilho, saturação, exposição, contraste ou recorte. 

Aceitam-se fotografias provenientes de câmaras digitais ou telemóvel com resolução 

suficiente. Recomenda-se a utilização de uma câmara (digital ou de telemóvel) com 

mais de 10 mega pixels. 

Os trabalhos devem ser entregues em formato digital através de um link de partilha 

(WeTransfer, Dropbox, etc.), para info@apgeologos.pt e em formato físico (A3) na 

sede da APG, junto com o respetivo título, legenda e nome do autor. A entrega dos 

trabalhos físicos pode ser efetuada em mão ou por correio para a seguinte morada: 

Museu Geológico, Rua da Academia das Ciências, nº 19 – 2º, 1249-280, Lisboa. 

Os trabalhos entregues devem ser referenciados no formulário de inscrição. 

 

Literatura 

Texto criativo (conto, crónica ou poema), ficcional ou não, que demonstre a presença e 

a importância dos recursos minerais no nosso quotidiano. 

Os textos em prosa devem ter, no máximo, 5 páginas A4. 

Todos os textos deverão ser apresentados com um espaçamento entre linhas de 1,5, 

letra Arial e tamanho 12. 

Os trabalhos devem ser enviados em formato PDF. 

Os trabalhos entregues devem ser referenciados no formulário de inscrição. 
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Artes Plásticas 

Trabalhos manuais (desenho, pintura, escultura, etc.) que transmitam a presença e a 

importância dos recursos minerais no nosso quotidiano. 

Cada trabalho deverá ser acompanho da respetiva legenda. 

Os trabalhos deverão ser entregues em mão ou enviados por correio para a sede da 

APG, sita no Museu Geológico, Rua da Academia das Ciências, nº 19 – 2º, 1249-280, 

Lisboa, junto com o respetivo título, legenda e nome do autor.  

Os trabalhos entregues devem ser referenciados no formulário de inscrição. 

 

Vídeo & Animação 

Vídeos ou trabalhos de animação criativos que demonstrem a presença e a 

importância dos recursos minerais no nosso quotidiano. 

Os trabalhos devem ser enviados em formato .MP4 ou .MOV e acompanhados da 

respetiva sinopse. 

A duração dos trabalhos não deve exceder os 5 minutos. 

Os trabalhos devem ser entregues através de um link de partilha (WeTransfer, 

Dropbox, etc.), para info@apgeologos.pt. 

Os trabalhos entregues devem ser referenciados no formulário de inscrição. 

 

Concorrentes 

Crianças (< 10 anos) 

Jovens (10 aos 17 anos) 

Adultos (a partir dos 18 anos) 

Encorajamos, particularmente, as meninas e raparigas dos 13 aos 18 anos a participar. 
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Inscrições 

Qualquer pessoa interessada pode inscrever-se, gratuitamente, e apresentar até 3 

trabalhos em qualquer uma das áreas (Fotografia, Literatura, Artes Plásticas e Vídeo & 

Animação). Cada pessoa pode concorrer com 3 trabalhos em cada área, o que significa 

que pode concorrer com 3 trabalhos de fotografia, 3 trabalhos de literatura, 3 de artes 

plásticas e 3 de vídeo & animação. 

Cada participante deve preencher um formulário por cada área a que concorre. 

Para formalizar a participação no concurso, o concorrente deve preencher o 

formulário de inscrição e a Declaração de Cedência de Direitos de Autor e enviar os 

trabalhos para info@apgeologos.pt e por correio, conforme a área a concurso. No 

assunto do e-mail ou carta deverá fazer referência ao concurso (ex.: Concurso 

GEOARTE). 

A participação de crianças e jovens (menores de idade) carece da entrega adicional da 

declaração de Autorização de Participação de Menor. 

O formulário de inscrição e as declarações estão disponíveis em 

https://recursosminerais22.wordpress.com/inscricoes-3/. 

Cada trabalho enviado deve estar corretamente identificado e acompanhado de 

informações complementares, como apresentado no exemplo seguinte. 

Exemplo 

Fotografia 

- Título do trabalho (1) 

- Legenda do trabalho (1) 

- Nome do ficheiro do trabalho (1) 

ex: NOME DO AUTOR_foto01 

 

Literatura 

- Título do trabalho (1) 

- Nome do ficheiro do trabalho (1) 

ex: NOME DO AUTOR_texto01 

 

Artes Plásticas 

- Título do trabalho (1) 

- Legenda do trabalho (1) 

- Nome do autor 
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Vídeo & Animação 

- Título do trabalho (1) 

- Sinopse do trabalho (1) 

- Nome do ficheiro do trabalho (1) 

ex: NOME DO AUTOR_vídeo01 

 

Júri 

Os trabalhos submetidos a concurso nas diversas áreas serão avaliados por um painel 

de jurados nomeado pela Comissão Organizadora e a ser divulgado brevemente. O 

painel de jurados escolherá o melhor trabalho de cada uma das áreas a concurso e em 

cada faixa etária. A estes trabalhos será atribuído um prémio. 

Os 10 melhores trabalhos de cada uma das áreas a concurso e de cada faixa etária 

serão expostos durante as IX Jornadas APG, que se realizarão de 02 a 05 de novembro, 

no Departamento de Ciências da Terra da Universidade do Minho. 

As decisões do júri são soberanas e não existe direito a contestação. 

 

Votação do Público 

Durante a exposição dos 10 melhores trabalhos de cada uma das áreas a concurso e de 

cada faixa etária, selecionados pelo júri do concurso, haverá uma votação por parte do 

público visitante, que elegerá o trabalho favorito em cada uma das áreas e em cada 

faixa etária. 

 

Calendário 

O Concurso GEOARTE terá início no dia 15 de agosto de 2022 e terminará no dia 15 de 

outubro de 2022, às 23h59. 

Todos os trabalhos submetidos após esta data não serão considerados nas votações 

finais. 

Os vencedores escolhidos pelo júri do concurso serão anunciados no final do mês de 

outubro e a entrega dos prémios será efetuada durante as IX Jornadas APG, que terão 

lugar no Departamento de Ciências da Terra da Universidade do Minho, de 02 a 05 de 

novembro de 2022. 



 

Os 10 melhores trabalhos de cada área e de cada faixa etária, selecionados pelo júri do 

concurso, serão expostos durante as IX Jornadas APG. O público poderá ainda votar no 

seu trabalho preferido durante o decorrer da exposição. 

 

Prémios 

Prémio do Júri 

Os prémios serão divulgados em breve 

Adultos 

Prémio de Fotografia  

Prémio de Literatura 

Prémio de Artes Plásticas 

Prémio de Vídeo & Animação 

 

Jovens 

Prémio de Fotografia  

Prémio de Literatura 

Prémio de Artes Plásticas 

Prémio de Vídeo & Animação 

 

Crianças 

Prémio de Fotografia  

Prémio de Literatura 

Prémio de Artes Plásticas 

Prémio de Vídeo & Animação 

 

 

 

 



 

Prémio do Público 

Adultos 

Prémio de Fotografia  

Prémio de Literatura 

Prémio de Artes Plásticas 

Prémio de Vídeo & Animação 

 

Jovens 

Prémio de Fotografia  

Prémio de Literatura 

Prémio de Artes Plásticas 

Prémio de Vídeo & Animação 

 

Crianças 

Prémio de Fotografia  

Prémio de Literatura 

Prémio de Artes Plásticas 

Prémio de Vídeo & Animação 

 

Condições Gerais 

O participante declara ser responsável pela originalidade dos trabalhos apresentados. 

Declara ainda não ter violado direitos de terceiros nem infringido direitos de autor ou 

outros direitos conexos. 

Os autores dos trabalhos submetidos e premiados continuam a deter os seus direitos. 

Ao participar no concurso, o concorrente consente a cedência dos direitos de 

reprodução, distribuição e comunicação pública dos trabalhos submetidos e premiados 

à Associação Portuguesa de Geólogos e ao projeto ENGIE. Os trabalhos poderão ser 

divulgados através de qualquer meio, sob garantia de identificação do seu autor. 



 

A eventual cedência das imagens a outrem só poderá ser efetuada com expressa e 

prévia autorização do seu autor. 

Está vedada a participação no concurso de colaboradores da Associação Portuguesa de 

Geólogos com implicação direta na gestão do concurso. 

A qualquer momento, os promotores do concurso reservam-se ao direito de 

suspender, temporária ou definitivamente, o presente concurso, bem como de 

introduzir alterações neste regulamento e divulgar a versão atualizada, desde que 

exista motivo atendível. 

Ao enviar os trabalhos, o autor dos mesmos aceita o regulamento do Concurso 

GEOARTE. Os trabalhos não poderão ser retirados ou alterados até ao encerramento 

da competição. 

Os autores podem considerar-se oficialmente inscritos após a receção via e-mail da 

notificação de confirmação de inscrição. 

Em caso de incumprimento do presente Regulamento, o participante poderá ser 

impedido de participar no concurso. 

A APG tem o direito de reclamar a devolução de distinções atribuídas aos 

participantes, caso seja detetada qualquer violação das regras após a sua atribuição. 

Para qualquer esclarecimento adicional, contacte info@apgeolgos.pt. 
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