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CABO VERDE OCEAN WEEK 2020 

III EDIÇÃO 

1. Enquadramento 

Inteiramente comprometido com a agenda 2030 da ONU para os objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), O Governo de Cabo Verde propõe trabalhar por essa 

causa que visa apresentar estratégias e medidas para cuidar dos oceanos.  

A gestão sustentável do mar, dos oceanos e seus recursos marinhos, é uma das prioridades 

do Governo de Cabo Verde. 

O Mar representa uma fonte sustentável e movimenta toda uma cadeia produtiva, mas é 

necessário implementarmos uma série de iniciativas que visa combater a poluição por 
plásticos, proteger os ecossistemas marinhos das atividades humanas, criar ações em torno 

do oceano de forma a gerar mais emprego e receitas para o país, visto que a Economia 
Azul pode ser combinada com a gestão sustentável do oceano através do turismo, 

transporte, energia, pesca, aquacultura, etc. 

O Governo de Cabo Verde, através do Ministério da Economia Marítima, em cooperação 

com outras instituições, tem vindo a realizar desde 2018 o Cabo Verde Ocean Week 
(CVOW), que durante uma semana de reuniões, conferências e atividades viradas para o 

oceano, incentiva a promoção de políticas nacionais para o crescimento azul sustentável.  

O CVOW transformou-se numa marca que conquistou respeito internacional, deu 

visibilidade ao país, mostrou as potencialidades deste arquipélago e nos transformou num 
palco privilegiado da Economia Azul.  

Ganhos desta natureza são um desafio para o Governo de Cabo Verde que, assumiu o 
compromisso de realizar o CVOW 2020 em outros moldes. 

Reconhecendo as infindáveis possibilidades que a tecnologia e a inovação nos oferecem, o 
CVOW 2020 assumirá o formato Virtual, padronizado de acordo com os grandes eventos 

virtuais sobre o Mar e os Oceanos, e adaptado à realidade sanitária que o Mundo e Cabo 
Verde enfrenta. 

2. Justificati 
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CABO VERDE OCEAN WEEK 2020 

1. Enquadramento 

O Governo de Cabo Verde, através do Ministério da Economia Marítima, em 

cooperação com outras instituições, tem vindo a realizar desde 2018 o Cabo 

Verde Ocean Week (CVOW), que durante uma semana de reuniões, 

conferências e actividades viradas para o oceano, incentiva a promoção de 

políticas nacionais para o crescimento azul sustentável.  

O CVOW transformou-se numa marca que conquistou respeito internacional, 

deu visibilidade ao país, mostrou as potencialidades deste arquipélago e nos 

transformou num palco privilegiado da Economia Azul.  

Ganhos desta natureza são um desafio para o Governo de Cabo Verde que, 

assumiu o compromisso de realizar o Cabo Verde Ocean Week 2020 em outros 

moldes. 

Reconhecendo as infindáveis possibilidades que a tecnologia e a inovação nos 

oferecem, o Cabo Verde Ocean Week 2020 assumirá novos formatos, 

padronizado de acordo com os grandes eventos virtuais sobre o Mar e os 

Oceanos, e adaptado à realidade sanitária que o Mundo e Cabo Verde enfrenta. 



2. Justificativa 

Somos 99% Mar! 

Os desafios que os 99% Mar nos colocam, a relação do homem com o mar, as 

potencialidades que o mar possui, as riquezas que nos proporciona, a importância 

que o mar assume na nossa economia, são fatores mais que plausíveis para que o 

CVOW 2020 assuma o compromisso de lhe dar toda a visibilidade num ano 

extremamente difícil á nível mundial e nacional. 

A gestão sustentável do mar, dos oceanos e seus recursos marinhos, é uma das 

prioridades do Governo de Cabo Verde. 

O Mar representa uma fonte sustentável e movimenta toda uma cadeia produtiva, 

mas é necessário implementarmos uma série de iniciativas que visa combater a 

poluição por plásticos, proteger os ecossistemas marinhos das atividades 

humanas, criar ações em torno do oceano de forma a gerar mais empregos e 

receitas para o país, visto que a Economia Azul pode ser combinada com a gestão 

sustentável dos oceanos.  

A 3ª edição do CVOW visa dar continuidade à gestão sustentável dos oceanos e 

sua preservação através da arte, na modalidade de Fotografia, reconhecendo as 

infindáveis possibilidades que a imagem tem na consciencialização do ser humano 

para as problemáticas climáticas e ambientais. 
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3. Concurso e Regulamento 

3.1.Concurso de Fotografia “Retratos do nosso Mar – Um Oceano azul no 

atlântico” 

O Mar nos rodeia, o mar nos alimenta, o mar cria postos de trabalho, o mar 

permite-nos momentos de convívio em família e com amigos. Somos 99% mar! Se 

o mar nos dá tanto, enquanto cidadãos temos a obrigação de o proteger, de não 

sujar as praias, de fazer uma gestão sustentável dos nossos recursos marinhos, de 

não contribuir para a poluição ambiental. De criar alternativas para a sua 

preservação. 

A fotografia permite ao homem se expressar, divulgando imagens impressionantes 

de diversas regiões do mundo. Cada foto reflete descobertas na natureza (fauna, 

flora ou das profundezas do oceano), demonstra o papel importante que diversas 

espécies exercem no seu habitat – assim como a necessidade de protegê-los e, 

ainda, reflete toda uma inter-relação entre o homem e o meu ambiente. 

Este concurso de fotografia tem como objectivo:  

1. Consciencializar o público sobre a importância de proteger a 

biodiversidade marinha;  

2. Contribuir para uma sociedade mais responsável na valorização dos nossos 

oceanos e planeta;  

3. Mostrar a beleza dos nossos oceanos e das áreas costeiras;  

4. Consciencializar para a importância da Economia Azul;  

5. Mostrar a relação que o homem Cabo-verdiano estabelece com o mar; 

Público-alvo 

Podem participar fotógrafos amadores, residentes em Cabo Verde, com idade a 

partir dos 16 anos.  
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Cada participante pode enviar até 2 fotografias, em alta resolução, por email (ver 

detalhes no regulamento). Todas as imagens devem ter data e local de registo, 

além de uma pequena descrição. Somente serão aceites trabalhos originais do 

autor. Não serão aceites montagens fotográficas e nem manipuladas digitalmente. 

Regulamento 

O Ministério da Economia Marítima, no âmbito da Cabo Verde Ocean Week 2020, 

realiza o Concurso de Fotografia que tem como tema “Retratos do nosso Mar – 

Um Oceano azul no atlântico.”  

Por meio das imagens, o concurso busca promover o conhecimento sobre a 

importância do nosso mar e da sua biodiversidade. 

O objetivo é retratar os temas propostos através de perspectivas diferentes e 

criativas.  

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. O concurso de fotografia, promovido pelo Ministério da Economia Marítima 

no âmbito do Cabo Verde Ocean Week, está aberto para qualquer pessoa, 

fotógrafo não profissional, acima de 16 anos. 

1.2. O tema é “Retratos do nosso Mar – Um Oceano azul no Atlântico.”  

1.3. As Fotos devem ser trabalhos originais dos participantes e devem retratar os 

oceanos como fonte de vida para as diversas espécies marinhas, e os oceanos 

como fonte de subsistência por meio da pesca e a relação existente entre o 

homem e o mar. 

1.4. A técnica para criação da obra é livre, podendo ser utilizados recursos 

complementares de lentes, filtros especiais, ampliação, entre outros.  

1.5. Os critérios de avaliação das fotografias são: critérios estéticos da imagem, a 

representação do tema proposto e os elementos compositivos e inovadores sobre 

o tema. 
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1.6. Cada participante poderá participar com 02 fotografias.  

1.7. Cada participante só poderá ser premiado uma única vez e numa única 

fotografia. 

1.8. É obrigatório, em caso de imagens nos quais apareçam pessoas em primeiro 

plano, a autorização de uso de imagem da(s) pessoa(s) fotografada(s). A 

autorização deve ser enviada por escrito juntamente com a fotografia. As 

fotografias sem esta autorização serão excluídas da seleção do concurso.  

1.9. O candidato deverá enviar uma declaração de direito de uso de imagem de 

terceiro. O modelo de declaração está disponível na última página desse edital. 

1.10. Não serão aceites pseudónimos.  

2. DAS INSCRIÇÕES  

2.1. Os participantes devem ser residentes em Cabo Verde, ter 16 anos ou mais e 

não podem ser funcionários, familiares ou consultores do Ministério da Economia 

Marítima. 

2.2. As inscrições só́ poderão ser feitas a partir do formulário contendo as 

seguintes informações (nome do autor, documento de identidade, endereço 

completo, telefones de contato, email) para o e-mail: info.cvow@gmail.com.  

2.2. O candidato deverá se inscrever a partir do dia 28/10/2020. 

2.3. O prazo para inscrição termina no dia 11/11/2020.  

3. DO MATERIAL 

3.1. Poderão ser enviadas somente fotos digitais.  

3.2. O concurso abrange fotografias coloridas e em preto e branco.  

3.3. Cada fotografia deverá ser enviada no formato JPEG ou PNG, ter alta 

resolução (mínima de 300 dpi), e o lado maior com 15-20 cm no mínimo. 

3.4. Cada arquivo deverá ser nomeado com as seguintes informações: 
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 nome do participante; título para a foto. Ex: 

José_Eduardo_P&B_CVOW_rainbow.jpeg  

3.5. Não serão aceites fotografias que apresentarem montagens, colagens, ou 

qualquer outra manipulação.  

3.6. Os direitos autorais dos trabalhos inscritos serão cedidos automaticamente 

para o Ministério da Economia Marítima com vista à publicação na página do MEM 

e nas redes sociais do MEM e do CVOW, e em outras ações de comunicação, sem 

fins lucrativos, que a organização achar pertinente. 

3.7. Para fins institucionais, independentemente de qualquer formalização, o MEM 

poderá utilizar os trabalhos selecionados livremente em materiais impressos e 

digitais, sem fins lucrativos, no país e no exterior, sempre fazendo menção ao 

autor. 

3.8. O MEM não se responsabiliza por material não recebido, qualquer defeito no 

material enviado ou na legibilidade das informações prestadas, o que poderá 

acarretar em desclassificação do candidato. 

3.9. Serão desconsideradas as inscrições enviadas fora do prazo e/ou as inscrições 

cujo material esteja incompleto. 

4. DO JULGAMENTO 

4.1. As fotografias serão avaliadas e selecionadas por um júri nomeado pelo MEM, 

por meio da coordenação do Cabo Verde Ocean Week - CVOW”. O resultado 

decorrente da avaliação do júri será́ soberano e irrevogável, não cabendo recurso.  

4.2. O resultado do concurso será́ anunciado no dia 20/11/2020, na página do 

MEM. Somente os vencedores e classificados para exposição serão comunicados 

por telefone/tlm ou e-mail. 

5. DA PREMIAÇÃO  
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5.1. Serão premiadas as 3 melhores fotografias com 1º Classificado, 2º Classificado 

e 3º Classificado. 

5.2 - A solenidade de entrega dos prémios será realizada no âmbito do Cabo 
Verde Ocean Week, numa cerimónia criada pela Organização especificamente 
para o efeito.  

5.3 - Serão contempladas três fotografias com as seguintes premiações aos 
participantes:  

1º Classificado– 100.000$00 

2º Classificado – 50.000$00 

3º Classificado – 30.000$00  

5.4. O MEM reserva para si, desde já́, o direito incontestável de reproduzir as 

fotografias inscritas em seu material institucional a qualquer momento e por 

tempo indeterminado, dando os devidos créditos ao fotógrafo.  

6. DISPOSIÇÕES FINAIS  

6.1. Ao efetuar sua inscrição, o participante aceitará todas as disposições deste 

regulamento. O não cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento 

implicará desclassificação das fotografias inscritas e, consequentemente, do 

respetivo participante.  

6.2. Serão sumariamente excluídos os participantes que cometerem qualquer tipo 

de fraude comprovada, ficando, ainda, sujeitos à responsabilização penal e civil. 

6.3. O ato de inscrição neste concurso implica na aceitação e na concordância com 

todos os itens deste regulamento. 

6.4. O Ministério da Economia Marítima – MEM – se reserva ao direito de alterar a 

forma e a natureza destas regras conforme julgar apropriado para melhor 

atendimento e garantia aos participantes, fato que será devidamente noticiado 

com antecedência a todos os interessados. 

6.5. O regulamento completo, no período do concurso, ficará disponível no 

website do Ministério da Economia Marítima – MEM  e no Facebook do Ministério 

da Economia Marítima. 
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6.6. Mais informações sobre o concurso ou sobre o presente regulamento devem 

ser encaminhadas ao e-mail: info.cvow@gmail.com ou ligue para o Tlf: 00238-231 

30 90 

7. DO CRONOGRAMA DO CONCURSO 

Período de entrega dos trabalhos: até 11/11/2020 

Período de análise das fotografias inscritas: 12/11/2020 a 18/11/2020 

Divulgação dos resultados: 20/11/2020 
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

NOME DO 
AUTOR

DOCUMENTO 
IDENTIFICAÇÃO

ENDEREÇO / 
ILHA

TELEFONE / 
TELEMÓVEL

EMAIL

NOME DA(S) 
OBRA(S)
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

Eu __________________________________________________________________, 

autorizo o Ministério da Economia Marítima a utilizar a imagem da(s) foto (s):  

1- _____________________________________________________________________   

2- ____________________________________________________________________ 

na divulgação de materiais impressos, audiovisuais e electrónicos, sem fins 

lucrativos. O material é de minha autoria e pode ser utilizado por tempo 

indeterminado.  

Por meio desta autorização, eu isento o Ministério da Economia Marítima, acima 

citada, seus representantes legais ou fornecedores, de futuros processos e 

queixas por violação de privacidade ou de direito de propriedade que eu 

poderia ter em relação a tal produção. 

Concurso de Fotografia CVOW 2020 

NOME: _______________________________________________________________ 

BI / CNI :  _____________________________________________________________ 

ENDEREÇO:  __________________________________________________________  

TELEFONE / TELEMÓVEL: ______________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: _____/______/_______ 

LOCAL E DATA: _______________________________________________________ 

ASSINATURA: _________________________________________________________
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