
 

 

 

Prémio  

“Artes Entre-Mares: O Mar é Já Aqui” 

REGULAMENTO 

 

1. Preâmbulo  

A Campanha Açores Entre-Mares foi criada com o intuito de aumentar a literacia marinha 

e mobilizar a sociedade açoriana para o conhecimento, a preservação e a promoção do 

Mar dos Açores. 

Esta iniciativa decorre entre o Dia Europeu do Mar e Dia Mundial dos Oceanos, 20 de 

maio e 8 de junho, respetivamente, datas comemorativas que se pretendem assinalar, 

pela sua importância à escala global. Esta campanha é promovida pela Direção Regional 

dos Assuntos do Mar e conta com o apoio da Azorina, S.A, Direção Regional do Ambiente 

e Parques Naturais de Ilha. 

A Campanha insere-se no quadro estratégico da Região para aprofundar a sua 

maritimidade cultural, através da sensibilização da população para a necessidade de 

promover o bom estado ambiental do mar, a sua fruição plena e o desenvolvimento das 

suas potencialidades socioeconómicas de forma sustentável. O mar, é um elemento 

central e unificador da nossa cultura e, um aproveitamento inteligente das oportunidades 

que ele nos proporciona é condição fundamental para o progresso sustentável das nossas 

ilhas, assente no conhecimento, na inovação e no respeito pelos valores ambientais. 

Neste contexto, o presente concurso Multi-Artes: O Mar é Já Aqui, organizado pela 

Direção Regional dos Assuntos do Mar, em parceria com a Direção Regional da Cultura e 

com o Observatório do Mar dos Açores, pretende incentivar e estimular a criatividade e 

originalidade dos concorrentes, sensibilizando-os para a proteção e conservação dos 

oceanos, em especial do Mar dos Açores, através da realização de trabalhos de pintura e 

desenho, escultura e expressões artísticas afins, vídeo e poesia. 

 O presente regulamento explicita as regras associadas ao concurso. 

 



 

 

Artigo 1.º 

Âmbito 

O Prémio “Artes Entre-Mares: O Mar é Já Aqui” é atribuído pelo Governo dos Açores, 

Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, através da, Direção Regional dos 

Assuntos do Mar e pretende incentivar e estimular a criatividade e originalidade dos 

concorrentes, sensibilizando-os para a proteção e conservação dos oceanos, em especial 

do Mar dos Açores, através da realização de obras de pintura, fotografia, vídeo e banda 

desenhada. 

O Concurso Multi-Artes, no âmbito do qual se atribuí o Prémio “Artes Entre-Mares: O Mar 

é Já Aqui” é organizado pela Direção Regional dos Assuntos do Mar, em parceria com a 

Direção Regional da Cultura. 

 

Artigo 2.º 

Periodicidade 

A atribuição do Prémio “Artes Entre-Mares: O Mar é Já Aqui” é anual, ocorrendo no 

âmbito da Campanha Açores Entre-Mares, realizada entre as datas comemorativas do Dia 

Europeu do Mar (20 de maio) e do Dia Mundial dos Oceanos (8 de junho). 

 

Artigo 3.º 

Modalidades 

1 – O Prémio “Artes Entre-Mares: O Mar é Já Aqui”, engloba a realização de obras, nas 

seguintes modalidades: 

Pintura; 

Fotografia; 

Vídeo; 

Banda desenhada. 

2 – Na modalidade “Pintura” é permitida qualquer técnica, com ou sem moldura, com 



 

 

uma dimensão máxima de 2x2m.  

3 - As obras “Pintura”, “Fotografia” e “Banda Desenhada “devem ainda respeitar os 

seguintes requisitos: 

a) Ter aposto, no verso da obra, o nome completo do autor e o título da mesma, sem 

prejuízo de poder constar da obra qualquer outra alusão a assinatura ou outras 

formas de identificação;  

b) Estarem finalizados, na sua plenitude, aquando da sua entrega. 

 

Artigo 4.º 

Requisitos da candidatura 

1 - Podem candidatar-se ao Prémio “Artes Entre-Mares: O Mar é Já Aqui”, todos os 

indivíduos, maiores de 18 anos. 

2 - Cada candidato pode concorrer com um máximo de três obras, em qualquer uma das 

modalidades, os quais, sob pena de exclusão: 

a) Devem ser inéditos e originais; 

b) Devem ser da exclusiva propriedade do candidato; 

c) Não devem ter sido apresentados a nenhum outro prémio ou concurso; 

d) Não devem mencionar quaisquer marcas comerciais; 

e) Não podem evidenciar conteúdo ofensivo, prejudicar sensibilidade das pessoas e/ou 

incitarem a comportamento violento, discriminatório ou contrário a usos sociais. 

3 – O júri reserva-se ao direito de não aceitar candidaturas que desrespeitem os requisitos 

fixados no presente artigo. 

 

Artigo 5.º 

Elementos da candidatura 

1 - Para efeitos de candidatura ao Prémio “Artes Entre-Mares: O Mar é Já Aqui”, deve ser 



 

 

preenchida e submetida online, a ficha de inscrição, que se encontra disponível no portal 

da campanha Açores Entre-Mares. 

2 – Aquando da submissão da ficha de inscrição mencionada, devem os concorrentes, 

sob pena de exclusão, anexar: 

a) Memória descritiva da obra, independentemente da modalidade em causa; 

b) Fotografia em formato JPG, com o máximo de 10Mb. Os participantes devem 

salvaguardar a versão original em alta resolução das imagens enviadas, para o 

caso de serem selecionadas pelo júri com formato JPG, com resolução de 300 dpi 

e com 4096 x 3072 pixéis de tamanho.”; 

c)  Vídeo, as obras devem ser submetidas no ato de inscrição em formato MP4, AVI, 

WAV ou WMV, não podendo exceder os 10 minutos de duração. 

d) Banda desenhada é permitida uma página, com no mínimo 3 ou 4 quadros. As 

obras devem ser submetidos no ato de inscrição em formato JPG, com resolução 

de 300 dpi, e com o máximo de 10Mb. 

3 – Nas modalidades “Pintura”, “Fotografia” e “Banda Desenhada”, para além da 

submissão do ficheiro digital, deve ser entregue um exemplar em formato físico que 

permita a sua exposição, de forma segura. 

4 - A ficha de inscrição fica na posse da Direção Regional dos Assuntos do Mar, que garante 

a confidencialidade dos dados. 

5 - A apresentação de candidatura determina a autorização implícita do autor para que a 

Direção Regional dos Assuntos do Mar proceda livremente à divulgação da obra. 

 

Artigo 6.º 

Local e prazo de entrega 

1 – As obras deverão ser entregues até ao dia 8 junho. 

2 - A entrega das obras nas modalidades de “Pintura”, “Fotografia” e “Banda desenhada”, 

deve ser efetuada pessoalmente, por representante do seu autor, por empresa de 

transporte ou por correio registado (com aviso de receção), nas instalações da Direção 

Regional dos Assuntos do Mar.  



 

 

3 - No caso de a entrega ser efetuada por correio, serão aceites as obras cuja data do 

carimbo de correio seja até 8 de junho inclusive.  

4- No caso de a entrega ser efetuada por empresa de transporte ou por correio, o 

concorrente é o único responsável pelos atrasos que porventura se verifiquem, sendo as 

despesas de envio e o estado de conservação da obra no ato da entrega, da 

responsabilidade do mesmo. 

5- As obras devem ser entregues totalmente protegidas com uma embalagem adequada, 

que pode ser reutilizada para a sua devolução. 

6 - Os invólucros devem mencionar expressamente a indicação “candidatura ao prémio 

Artes Entre-Mares: O Mar é Já Aqui”. 

7 – A entrega das obras, deve ser acompanhada da ficha de inscrição impressa, 

devidamente preenchida. 

 

Artigo 7.º 

Júri 

1 - As obras serão apreciadas por um júri, convidado pelas Direções Regionais dos 

Assuntos do Mar e da Cultura, composto por três elementos ligados à área técnica da 

modalidade artística a concurso. 

2 - O júri avaliará o sentido estético da obra, o domínio da técnica usada e a 

correspondência temática da obra a concurso.  

3 - Os membros do júri não podem concorrer a este prémio. 

4 - O júri decide, com total independência e liberdade de critério, podendo inclusive não 

atribuir qualquer prémio, caso entenda que as obras a concurso não tenham o nível 

artístico/técnico pretendido.  

5 - Da decisão do júri não cabe recurso. 

 

Artigo 8.º 

Prémio 



 

 

1 – É atribuído um prémio para os 1.º e 2.º lugares de cada uma das modalidades a 

concurso. 

2 - O prémio atribuído ao 1.º lugar é constituído por um valor pecuniário de € 1.200,00 

(mil e duzentos euros). 

3 - O prémio atribuído ao 2.º lugar é constituído por um valor pecuniário de € 500,00 

(quinhentos euros). 

4 - A todos os concorrentes são atribuídos certificados de participação. 

5 – São da responsabilidade dos concorrentes premiados, quaisquer encargos fiscais que 

de tal premiação possam advir.  

6 - Os valores pecuniários previstos no n.º 2 e 3, podem ser anualmente atualizados. 

7 - Os resultados do concurso e a data de entrega dos prémios, será divulgada no portal 

da campanha Açores Entre-Mares. 

 

Artigo 9.º 

Devolução das obras  

1 - A devolução das obras aos seus autores, fica a cargo da Direção Regional dos Assuntos 

do Mar. 

2 - Excetuam-se do disposto no número anterior, as obras que não tendo respeitado os 

requisitos fixados no presente regulamento, tenham sido excluídas. 

3 - A recolha das obras referidas no número anterior, fica a cargo e sob responsabilidade 

dos autores ou seus representantes legais no prazo máximo de 15 dias úteis após a 

avaliação do júri do concurso, ou em data a indicar pela Direção Regional dos Assuntos do 

Mar. 

4 - Findo o prazo mencionado do número anterior, sem que as obras tenham sido 

recolhidas, a Direção Regional dos Assuntos do Mar reserva-se o direito de dar o destino 

que entender às mesmas. 

5 - Mediante solicitação expressa dos autores podem as obras ser-lhes remetidas, sendo 

os custos de envio suportados pelos mesmos. 



 

 

 

Artigo 10.º 

Isenção de responsabilidade 

1 - A Direção Regional dos Assuntos do Mar não se responsabiliza por danos produzidos 

acidentalmente nas obras. 

2 - A Direção Regional dos Assuntos do Mar não se responsabiliza por danos imprevisíveis, 

nomeadamente resultantes de furto, roubo ou incêndio, que possam originar a 

destruição parcial ou total das obras, assim como qualquer outro prejuízo ou estrago 

alheio à sua vontade, desde a receção até à devolução das obras. 

 

Artigo 11.º 

Direitos de Autor 

1 - A apresentação das obras a concurso determina a autorização expressa à Direção 

Regional dos Assuntos Mar e à Direção Regional da Cultura para a utilização, reprodução, 

adaptação, publicação e promoção das imagens das obras, exceto no caso dos vídeos em 

que serão usadas as próprias obras, submetidas a concurso, no âmbito da campanha 

Açores Entre-Mares, bem como para a citação dos nomes dos artistas em qualquer 

formato considerado necessário para a promoção e divulgação do Prémio “Artes Entre-

Mares: O Mar é Já Aqui”, incluindo websites, cartazes, revistas, suportes promocionais, 

festivais de cinema, entre outros, com respeito pelos inerentes direitos de autor. 

2 - A Direção Regional dos Assuntos do Mar e a Direção Regional da Cultura, cumprirão 

com o dever de mencionar o nome do autor em cada publicação e, de o informar quanto 

à utilização que se pretende fazer da imagem da sua obra, exceto no caso dos vídeos em 

que serão usadas as próprias obras. 

3 - Os participantes do concurso garantem e responsabilizam-se perante a Direção 

Regional dos Assuntos do Mar e a Direção Regional da Cultura, pelo cumprimento das 

disposições em matéria de propriedade intelectual e de direitos de imagem sobre as 

obras apresentadas, declarando ainda que a sua difusão e/ou a sua reprodução, não 

lesam, nem prejudicam quaisquer direitos seus ou de terceiros. 

4 - As obras aceites a concurso serão expostas online no sítio da Campanha Açores Entre-

Mares, usando as fotografias, vídeos e ficheiros submetidos pelos autores aquando da 



 

 

submissão online da ficha de inscrição.  

 

Artigo 12.º 

Disposições Finais 

1 - A falta de qualquer elemento ou o não cumprimento das diretrizes constantes no 

presente regulamento, implicam a exclusão das obras concurso. 

2 - Cabe ao júri decidir sobre quaisquer casos omissos no presente regulamento. 

3 - A inscrição no presente concurso pressupõe o conhecimento e aceitação de todas as 

cláusulas deste regulamento. 

 
  



 

 

2. Direitos de autorização da utilização por terceiros 

a) A Direção Regional dos Assuntos do Mar e a Direção Regional da Cultura, poderão 

utilizar, reproduzir, adaptar, publicar e promover, as obras submetidas a concurso no 

âmbito da campanha Açores Entre-Mares, nomeadamente em websites, cartazes, 

revistas, suportes promocionais, festivais de cinema, entre outros, respeitando, no 

entanto, os direitos de autor; 

b) As alterações às imagens das obras citadas, serão permitidas para inclusão de 

logótipos, nome ou referências à ilha de origem e adequação das mesmas às diferentes 

especificidades dos materiais a utilizar; 

c) Sem prejuízo dos números anteriores, a Direção Regional dos Assuntos do Mar e a 

Direção Regional da Cultura, cumprirão com o dever de mencionar o nome do autor 

em cada publicação e, de o informar quanto à utilização que se pretende fazer da sua 

obra;   

d) O autor poderá reproduzir a obra e publicá-la em obras monográficas, portfólios que 

a si se refiram, ou integrá-la em exposições; 

e) Os participantes do Concurso garantem e responsabilizam-se perante a Direção 

Regional dos Assuntos do Mar e a Direção Regional da Cultura, pelo cumprimento das 

disposições em matéria de propriedade intelectual e de direitos de imagem sobre as 

obras apresentadas, declarando ainda que a sua difusão e/ou a sua reprodução, não 

lesam, nem prejudicam quaisquer direitos seus ou de terceiros; 

f)  As obras aceites a concurso serão expostas online no site da Campanha Açores Entre 

Mares, usando as fotografias, vídeos e ficheiros submetidos pelos autores aquando da 

inscrição na ficha online.  

 

3. Disposições finais 

a) A falta de qualquer elemento ou o não cumprimento das diretrizes constantes no 

presente regulamento, implicam a exclusão dos trabalhos a concurso; 

b) A devolução das obras de pintura e desenho fica a cargo dos promotores do concurso, 

exceto em caso de desclassificação, em que os autores serão responsáveis pelos custos 

de devolução; 



 

 

c) O cartaz oficial de divulgação do concurso, o regulamento e a ficha de inscrição serão 

disponibilizados na página Açores Entre-Mares http://www.azores.gov.pt/entremares; 

d) Para mais informações e esclarecimentos, os concorrentes deverão contactar através 

dos endereços de correio eletrónico mares@azores.gov.pt ou através do telefone 

292 202 400 (disponível de segunda a sexta feira das 9h00 às 17h00); 

e) Cabe ao júri decidir sobre quaisquer casos omissos no presente regulamento; 

f) O regulamento pode ser revisto e alterado pela entidade promotora, com a 

obrigatoriedade da comunicação prévia a todos os concorrentes através dos contatos 

fornecidos; 

g) A organização pode anular este concurso de pleno direito, não havendo lugar a 

indemnização aos inscritos no concurso; 

h) A inscrição no presente concurso pressupõe o conhecimento e aceitação de todas as 

cláusulas deste regulamento. 

 


