
Regulamento do Concurso 

“100 Palavras 100 Imagens Contra a Desertificação” 

1. Apresentação

O concurso de ideias “100 Palavras 100 Imagens Contra a Desertificação” é uma iniciativa da 

Associação Alcance, no âmbito de uma parceria com o Centro de Competências na Luta Contra 

a Desertificação (CCDesert). O concurso implica a criação de informação que pode ser sob a 

forma de textos, imagens ou vídeos, sobre a temática da desertificação, seus impactos no 

território nacional, e respetiva mitigação deste processo (ideias/projetos que possam reverter 

cenários presentes e futuros). Basta para isso que os participantes publiquem no seu mural de 

facebook o conteúdo num destes formatos à escolha, introduzindo a hashtag #ccdesert. 

Pretende-se com esta iniciativa sensibilizar os participantes para as necessidades prementes no 

combate à desertificação, que alastram nas zonas rurais do interior, com consequências em todo 

o território nacional, apelando ao envolvimento da população em geral na busca de soluções.

2. Objetivos específicos

Com a realização deste concurso, pretende-se: 

a) Estimular a adesão e envolvimento dos participantes no processo de luta contra a

desertificação;

b) Promover a consciencialização para a existência de fenómenos naturais e humanos

presentes nalgumas comunidades, tais como a erosão dos solos, despovoamento, seca,

o abandono agrícola, entre outros;

c) Divulgar e partilhar conteúdos relacionados com estes fenómenos adversos como ponto

de partida para a sua discussão;

d) Dar a conhecer o CCDesert e promover o contacto da população geral com o tema da

desertificação, já evidente em algumas regiões do nosso país;

e) Disseminar as boas práticas e exemplos de resiliência a estes fenómenos adversos.

3. Quem pode participar

Este concurso destina-se à participação individual ou em grupo, aberto a qualquer pessoa ou 

entidade que pretenda partilhar reflexões, projetos e/ou conteúdos nesta temática de combate 

à desertificação, nos moldes definidos no presente regulamento. 



4. Natureza das contribuições

4.1. Características

A informação partilhada deve incidir sobre a temática da luta contra a desertificação através de 

mensagens ou imagens que captem não só a existência destes fenómenos no território, mas 

também que tragam novas perspetivas e possíveis soluções para lidar com esta problemática. 

Podem servir de exemplo a divulgação de casos de sucesso inseridos em territórios suscetíveis 

à desertificação podendo a abordagem tomar diferentes perspetivas, como por exemplo casos 

de explorações agrícolas que pelas suas práticas estejam a conseguir reverter o cenário adverso 

em que se inserem, nomeadamente caracterizado pela escassez de água. 

4.2. Formatos 

O concurso contempla três formatos de conteúdos: 

i) Formato texto, sendo que os textos a concurso deverão ter até 1500 caracteres;

ii) Formato imagem, podendo ser uma fotografia, desenho gráfico ou outro formato que

configure uma imagem;

iii) Formato vídeo, cujas especificações serão aquelas que possibilitem ao participante

carregar o conteúdo na sua página de Facebook.

5. Como participar

Para participar bastará carregar o conteúdo com que cada participante pretender concorrer na 

sua página pessoal ou coletiva de facebook, colocando obrigatoriamente a hashtag #ccdesert na 

descrição da publicação. 

Desta forma será possível sinalizar a sua participação, sendo posteriormente contactado pela 

organização do concurso para registo da participação. Poderá ser ainda pedido o envio do 

conteúdo por email. 

É permitido aos participantes apresentarem mais do que uma publicação a concurso, e nos 

diferentes formatos possíveis. Apenas serão aceites as participações que respeitem a temática 

abordada, sendo que a organização do concurso irá rever todas as publicações. 

6. Cronograma

O concurso irá decorrer entre os dias 17 de junho e 17 de julho de 2021, sendo este o período 

disponível para os participantes carregarem os seus projetos a concurso com #ccdesert. O 

período de apreciação dos projetos decorrerá até ao dia 23 de julho de 2021, data em que será 

anunciado o vencedor na página do facebook do CCDesert - Centro de Competência na Luta 

Contra a Desertificação. 



7. Critérios de apreciação

Os projetos a concurso serão apreciados de acordo com os seguintes critérios: 

a) Originalidade da imagem, texto ou vídeo;

b) Expressividade da mensagem, que deverá espelhar uma preocupação ou caminho em

busca de soluções no combate à desertificação em Portugal.

8. Júri

O júri do concurso será constituído por elementos da Associação Alcance e do CCDesert. A 

decisão do júri não poderá ser contestada. 

9. Prémio

Será premiada a melhor ideia/projeto designada pelo júri. O prémio a atribuir consiste num 

voucher FNAC no valor de 100€ para a compra de equipamento informático ou outros artigos 

disponíveis na loja. 

10. Direitos de propriedade intelectual

Os participantes devem garantir a autoria do material enviado a concurso, e que a sua utilização 

não infringe direitos de autor ou de propriedade industrial de terceiros. Com a publicação dos 

projetos, os participantes autorizam a sua eventual divulgação ou utilização futura no âmbito de 

outras iniciativas. 

11. Considerações finais

a) A organização do concurso reserva-se o direito de decidir pela não realização do

concurso, caso entenda que a qualidade ou o número de projetos apresentados seja

reduzido;

b) A organização do concurso reserva-se o direito de alterar o presente regulamento;

c) Todos os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelos elementos constantes

do júri.

Alcoutim, 9 de junho de 2021 

A organização, 




