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Concurso de Ilustração  

“Património Natural do Parque Natural  
do Douro Internacional” 

- Comemoração do 20.º aniversário do  

Parque Natural do Douro Internacional – 

 

 
REGULAMENTO DO CONCURSO 

Âmbito 

Este concurso pretende assinalar as comemorações do 20.º aniversário da criação do Parque Natural do 

Douro Internacional e integra-se no âmbito da segunda edição do ObservArribas - Festival Ibérico de 

Natureza das Arribas do Douro (www.observarribas.com), que decorre entre 25 e 27 de maio em Miranda 

do Douro.  

1. Objetivo do concurso 

Este concurso de ilustração, subordinado ao tema “Património Natural do Parque Natural do Douro 

Internacional”, pretende promover uma prática consciente e respeitadora de observação da Natureza, assim 

como divulgar e valorizar o património natural do Parque Natural do Douro Internacional.  

Os objetivos principais desta iniciativa consistem em divulgar os valores naturais e paisagísticos que esta 

área protegida apresenta, bem como estimular o gosto e a sensibilidade na compreensão dos valores 

naturais, expressados através da arte - ilustração. 

2. Categorias a concurso 

O presente concurso tem uma única categoria:  

“Património Natural do Parque Natural do Douro Internacional”. 

http://www.observarribas.com/
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3. Como Participar 

3.1. Participantes 

Podem participar amadores e profissionais de qualquer idade e nacionalidade. 

Os menores de idade deverão enviar, juntamente com os trabalhos a concurso, uma declaração dos 

encarregados de educação, expressando a sua autorização de participação e a sua concordância com as 

regras do concurso.  

Estão excluídos de participar os membros do júri e da organização. Estão também excluídos trabalhos cujos 

direitos de propriedade intelectuais não pertençam integralmente e sem exceção ao próprio participante do 

concurso, bem como trabalhos já premiados noutros concursos. 

3.2. Número de trabalhos 

Cada concorrente pode submeter a concurso até um número máximo de três (3) trabalhos.  

3.3. Características do trabalho 

Os trabalhos devem ser subordinados ao tema “Património Natural do Parque Natural do Douro 

Internacional”. 

Os trabalhos podem ter qualquer suporte e técnica de ilustração, tendo em atenção que o material utilizado 

deve permitir a digitalização e impressão dos mesmos. 

Os trabalhos deverão ser submetidos em formato JPG, e devem ter a resolução mínima de 300 DPI. O 

ficheiro original deve estar disponível, sem alterações ou modificações, com uma resolução que permita a 

impressão (pelo menos um volume de dados de 5 MB).  

3.4. Envio dos trabalhos 

Os trabalhos devem ser enviados exclusivamente por correio eletrónico até 25 de abril, para o e-mail: 

pndi@icnf.pt, em conjunto com a respetiva ficha de submissão de trabalhos devidamente preenchida. 

Ficheiros com tamanho superior a 10 MB deverão ser enviados através de um link (p.ex. WeTransfer). 

4. Júri 

O Júri do concurso será composto por três elementos: um elemento do ICNF, IP, outro da SPEA e o 

ilustrador Miguel Schreck. 

Ao júri estará reservado o direito de não admitir a concurso os trabalhos que não cumpram as condições 

descritas neste Regulamento, assim como de não atribuir prémios se a falta de qualidade dos trabalhos o 

justificar. 

A decisão do júri é final e irrevogável e não poderá ser alvo de recurso, estando excluída qualquer 

reivindicação legal.  

5. Seleção dos trabalhos 

O júri baseará a sua avaliação nos critérios de criatividade e originalidade bem como na interpretação do 

tema proposto.  

mailto:pndi@icnf.pt
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Até 4 de maio, serão seleccionados os 20 melhores trabalhos para exposição durante o ObservArribas 

2018, devendo os autores disponibilizar e enviar as obras originais, para a morada indicada em baixo, até 

14 de maio.  

De entre estes 20 trabalhos serão selecionados pelo júri 3 primeiros prémios. Adicionalmente, haverá um 

“prémio do público”, para o trabalho mais votado pelo público durante o festival e que não coincida com os 

trabalhos premiados pelo júri. Todos os prémios serão divulgados no último dia do festival, 27 de maio. 

6. Prémios 

Aos autores dos 20 trabalhos selecionados para a exposição será oferecido um exemplar do livro L’ 

Ancanto de las Arribas de l Douro com poemas em mirandês, de Fracisco Niebro e aguarelas de paisagens 

do PNDI, de Manuel Ferreira. 

Aos vencedores serão atribuídos os seguintes prémios: 

1.º Prémio Júri – Uma noite de alojamento para duas pessoas na Casa de l Puio, em Picote (Miranda do 

Douro) + Viagem para 2 pessoas no Cruzeiro Ambiental da Europarques EBI (Miranda do Douro) + Livro 

Margens Douro, Nascente Foz – Cinquenta óleos sobre o Douro de Balbina Mendes + Kit Life Rupis  

2.º Prémio Júri – Viagem para 2 pessoas no Cruzeiro Ambiental da Europarques EBI (Miranda do Douro) 

para 2 pessoas + Livro Margens Douro, Nascente Foz – Cinquenta óleos sobre o Douro de Balbina Mendes 

de Balbina Mendes + Kit Life Rupis  

3.º Prémio Júri – Livro Margens Douro, Nascente Foz – Cinquenta óleos sobre o Douro de Balbina Mendes 

+ Kit Life Rupis  

Prémio do público – Livro Margens Douro, Nascente Foz – Cinquenta óleos sobre o Douro de Balbina 

Mendes + Kit Life Rupis  

7. Utilização dos trabalhos 

Todos os trabalhos a concurso (vencedores ou não) poderão ser usados gratuitamente na divulgação de 

iniciativas do ICNF e da SPEA em exposições, folhetos e em ações de educação ambiental, estando 

sempre garantida a referência aos autores. Os 20 trabalhos originais expostos no festival serão devolvidos 

aos autores que o pretenderem. 

8. Fases do Concurso  

Este concurso inicia-se a 16 de março de 2018, com a divulgação do presente Regulamento, e integra as 

seguintes fases:  

- 16 de março a 25 de abril: Receção dos trabalhos 

- Até 4 de maio: Comunicação da seleção dos 20 melhores trabalhos aos respetivos autores  

- Até 14 de maio: Envio dos originais dos 20 melhores trabalhos para a organização  

- 25 a 27 de maio: Exposição dos 20 melhores trabalhos no ObservArribas 2018 

- 27 de maio: Divulgação das ilustrações vencedoras e entrega dos prémios 
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9. Informações Gerais 

A participação neste concurso implica o conhecimento e aceitação integral das condições expostas neste 

regulamento. 

10. Contactos  

» ESCLARECIMENTOS E SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

A/C Susana Marques (PNDI) 

E-mail: pndi@icnf.pt 

Tel.: +351 279 341 596 

 

» ENVIO DE TRABALHOS ORIGINAIS 

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP - Parque Natural do Douro Internacional 

A/C Maria José Morais (PNDI) 

Largo do Castelo s/n 

5210-188 Miranda do Douro 

E-mail: maria.morais@icnf.pt  

Tel.: +351 273 431 457 

 

11. Organização e apoios 

 

 

APOIO AO CONCURSO 

mailto:maria.morais@icnf.pt

