
Press Release

Wiki Loves Earth 2022 - Concurso de Fotografia

Terminou dia 31 de julho a etapa nacional do Wiki Loves Earth 2022, um concurso
internacional de fotografia que incide sobre as paisagens naturais, a fauna e flora de
áreas protegidas em Portugal.

Nesta edição do concurso foram submetidas, entre 1 e 31 de julho, 1336 fotografias por 113 concorrentes,
em que 89 concorrentes participaram pela primeira vez num projeto Wikimedia.

Este ano, no âmbito da campanha #Wiki4HumanRights estabelecida em parceria com o Alto
Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, o concurso tem um prémio especial global
para a melhor fotografia representando o impacto das ações humanas no ambiente.

Adicionalmente, também este ano, foi criada a categoria Oceanos no concurso em Portugal. Esta
categoria incide sobre fotografias de vida e habitats marinhos e foi uma sugestão de investigadores do
CIIMAR - Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, que colaboram regularmente
com a Wikimedia Portugal. A fotografia vencedora desta categoria será premiada com uma Menção
Honrosa e o/a vencedor/a receberá o Troféu Oceanos.

O conceito deste objeto único foi criado pela artista Sofia Ponte e prototipado através de uma parceria
entre a Wikimedia Portugal, o FABLAB Lisboa, a Carpintaria por Medida e a Zero P. O Troféu Oceanos
é constituído por dois elementos principais, um medalhão em plástico (nylon) reciclado retirado da costa
portuguesa e transformado pela Zero P numa placa homogénea de plástico. Este nylon pertenceu a redes
de pesca abandonadas, recolhidas da Praia do Malhão, em fevereiro de 2022, pela Zero P. O centro do
medalhão está preenchido com um alto relevo na forma de um coral, também ele feito de plástico
reciclado. O segundo elemento do Troféu é uma base de madeira de nogueira americana, disponibilizada e
preparada por Álvaro Cardoso, carpinteiro que coleciona há vários anos sobras de madeiras com que cria
peças de mobiliário. A nogueira americana é uma madeira densa muito apreciada pela sua força, veios e
cor. Permite um acabamento suave, e dadas as suas propriedades é geralmente utilizada em mobiliário de
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luxo. O FABLAB Lisboa tornou a prototipagem do Troféu Oceanos possível através de um acolhimento
destas sinergias.
A Wikimédia Portugal agradece aos seus parceiros as ideias, os materiais e o
tempo disponibilizado para a criação do Troféu Oceanos no âmbito do Concurso
Wiki Loves Earth Portugal 2022. Deseja que parcerias como esta promovam o
enriquecimento dos projetos Wikipedia.pt, Wikidata e Wikicommons e que
inspirem a partilha de conhecimento em acesso aberto.

Sobre o Wiki Loves Earth
O Wiki Loves Earth é um concurso anual organizado pelo Movimento Wikimedia, de que faz parte a
Wikipédia e o Wikimedia Commons, que pretende despertar interesse pelas paisagens naturais e vida
selvagem de todo o mundo. Durante o mês de julho, fotógrafos amadores e profissionais são convidados a
partilhar fotografias de natureza com uma licença livre, de maneira a que fiquem acessíveis a todos os
projetos Wikimedia e possam enriquecer artigos enciclopédicos na Wikipédia, assim como para outros
fins educativos.

A primeira edição do concurso teve lugar em 2013 na Ucrânia e logo no ano seguinte o concurso
tornou-se internacional. Em 2022, o concurso envolve 28 países. A primeira edição portuguesa teve lugar
em 2015 e desde então, os participantes contribuíram com cerca de oito mil (8000) fotos. Globalmente, o
Wiki Loves Earth já juntou quase 800 mil fotos de áreas protegidas de todo o mundo.

Sobre o Júri do Wiki Loves Earth 2022
As fotos submetidas serão avaliadas durante o mês de agosto por um júri externo, que este ano é

constituído por vários especialistas e membros da Wikimedia Portugal. São eles:

André Barbosa, WMPT

Catarina Grilo, ANP/WWF

Fátima Neves, WMPT

Gonçalo Themudo, WMPT
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José Teixeira, CIIMAR / U.Porto

Jorge Nunes, Fotógrafo

Rodrigo Cabrita, Fotojornalista Freelancer

Sofia Ponte, WMPT

André Barbosa, membro fundador da Associação Wikimedia Portugal
Fotógrafo amador. Membro de várias comunidades ligadas ao software, conhecimento e cultura
livre. Participa em diversos projetos do movimento Wikimédia desde 2016, servindo a
comunidade da Wikipédia Lusófona como administrador, burocrata e antigo membro do seu
Comité de Arbitragem. É membro fundador da Wikimédia Portugal, tendo participado na
organização de diversos eventos ligados à fotografia.

Catarina Grilo, Diretora de Conservação e Políticas da ANP/WWF
Bióloga Marinha formada na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, tem um
mestrado em Políticas e Gestão Ambiental pela Universidade Livre de Amesterdão, e é
doutorada em Ciências do Mar pela Universidade de Lisboa. O seu percurso de 18 anos inclui a
investigação, consultoria ambiental, e filantropia, sempre focada na interseção entre ciência e
políticas públicas. Em 2020 juntou-se à ANP para assumir a coordenação da equipa de
conservação, que abrange as áreas de Políticas, Oceanos e Pescas, Florestas/Vida
Selvagem/Alimentação, e Água.

Fátima Trindade Neves, Open Data e Smart Cities Expert, membro da WMPT
Engenheira Geógrafa formada pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, possui o
Diploma de Estudos Avançados em Sistemas de Informação e Decisão pela NOVA Information
Management School (NOVA IMS) da Universidade Nova de Lisboa, na qual é doutoranda e
Collaborator Researcher do MagIC (Information Management Research Center). Pioneira na
gestão de estratégias de atuação para o desenvolvimento e implementação das Cidades
Inteligentes em Portugal. É gestora de projetos de R&D no IAPMEI – Agência para a
Competitividade e Inovação, I.P., designadamente nas áreas dos sistemas de informação,
inteligência artificial e ciência dos dados.
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Gonçalo Themudo, Biólogo e Presidente da WMPT
Licenciado em Biologia pela Universidade do Porto, fez o seu doutoramento em Leiden,
Holanda. Trabalhou na Universidade de Copenhaga, Universidade do Sul da Dinamarca e Sankt
Hans Mental Health Center. É investigador do CIIMAR / Universidade do Porto e Ce3C /
Universidade de Lisboa, onde se tem dedicado aos desafios da biologia evolutiva. É editor
voluntário na Wikipedia.pt desde 2006, e tem servido a comunidade como administrador,
burocrata e membro do seu Comité de Arbitragem. É Presidente da Direção da Associação
Wikimedia Portugal, desde 2018.

José Teixeira, Biólogo, Investigador e Divulgador de Ciência no CIIMAR / UPorto
Doutorado em Biologia e pós-doutorado em Comunicação Científica. Os seus interesses
centram-se na divulgação da ciência, disseminação e conservação da biodiversidade. Está a
coordenar o Gabinete de Comunicação e Divulgação do CIIMAR, onde é responsável pelo
desenvolvimento de Campanhas de Alfabetização Oceânica e Comunicação Científica. Tem uma
vasta experiência na coordenação de programas de conservação e na produção de Exposições de
Comunicação Científica. É o curador das exposições dos concursos Wiki Loves Earth 2021 no
paredão de Cascais e nas estufas do Jardim Botânico da Universidade do Porto em 2022.

Jorge Nunes, Biólogo, Professor e Fotógrafo
Mestre em Biologia, professor, fotojornalista, autor, co-autor e editor fotográfico de vários livros
dedicados à divulgação do património natural português. O seu mais recente livro Descobrir
Portugal Natural - Da selva urbana à natureza selvagem (Edição Lidel, 2020), inclui uma
seleção dos seus temas de interesse fotojornalísticos, que incluem minúsculos insetos e
majestosos mamíferos, os problemas e desafios ambientais e a conversação da natureza, bem
como a implementação de modelos civilizacionais mais racionais, saudáveis e sustentáveis. As
suas imagens ilustram várias publicações e centenas de artigos.  A sua conta instagram Jorge
nunes_photography tem mais de 2000 seguidores.

Rodrigo Cabrita, Fotojornalista Freelancer
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Iniciou o seu percurso, em 2001, enquanto fotojornalista em vários periódicos, tais como Diário
de Notícias, O Jogo, o Jornal I e agências tal como a Global Imagens. É fotógrafo freelancer
desde janeiro de 2016. Expõe desde 2010, foi co-autor dos projetos 12.12.12 e Projeto Troika
que resultaram num livro. Venceu vários prémios de fotojornalismo, entre eles o primeiro prémio
do concurso de fotografia “Somos – Imagens da Lusofonia”, organizado pela Associação de
Comunicação em Língua Portuguesa, em 2021.

Sofia Ponte, Professora no IADE-Universidade Europeia e membro da WMPT
Obteve o seu doutoramento em Arte e Design pela Universidade do Porto. A sua investigação foi
publicada, em 2020, pela Editora Caleidoscópio e a Direção Geral do Património Cultural.
Licenciou-se em Artes Plásticas - Escultura pela Universidade do Porto e é mestre em Visual
Studies pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), EUA. Tem publicado, lecionado e
apresentado o seu trabalho artístico e científico em vários contextos académicos e não
académicos.

Fotos premiadas no Wiki Loves Earth 2021
Na edição de 2021, o prémio de melhor fotografia de paisagem (Meet Wiki Loves Earth 2021
international winners) do concurso internacional Wiki Loves Earth foi atribuído à fotografia “Praia do
Abano at Sunset” (File:Praia do Abano at Sunset.jpg - Wikimedia Commons) tirada por Luís M. Afonso.

Outra fotografia de paisagem portuguesa ganhou o 5.º prémio na categoria de Direitos Humanos e
Ambiente. A fotografia em questão foi tirada por Miguel G. C. Domingos, (File:Montejunto Por do
Sol.jpg - Wikimedia Commons).

Sobre a Wikimedia Portugal
A Wikimedia Portugal (WMPT) é uma associação sem fins lucrativos dedicada à promoção do
conhecimento livre em Portugal através dos projetos mantidos pela Wikimedia Foundation,
nomeadamente a internacionalmente conhecida enciclopédia online Wikipédia, um dos sites mais
visitados em todo o mundo, e do repositório de imagens Wikimedia Commons.
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O Movimento Wikimedia engloba voluntários e organizações a nível mundial que partilham os valores
definidos pelos projetos Wikimedia, como liberdade de expressão, conhecimento livre para todos, e
partilha em comunidade.

Contactos
Gestor do projeto WLE 2022 e Presidente da WMPT: Gonçalo Themudo
goncalo.themudo@wikimedia.pt

Coordenadora de projetos WMPT: Sofia Matias
sofia.matias@wikimedia.pt

Site WMPT: pt.wikimedia.org
Blog WMPT: https://blog.wikimedia.pt/2022/08/09/wiki-loves-earth-2022-concurso-de-fotografia/
Site Wiki Loves Earth Portugal: wikilovesearth.wikimedia.pt
Email Wiki Loves Earth: wikiloves@wikimedia.pt
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