
 

 

 

Comunicado de imprensa 
 
Wikimedia Portugal lança concurso internacional de fotografia científica junto com 
organizações de todo o mundo 
 
Portugal, 15 de novembro de 2019 - Cientistas com paixão por fotografia, fotógrafos da Natureza, 
educadores de ciência e todos os interessados pelo fascinante mundo das ciências naturais poderão 
este mês concorrer ao concurso “Wiki Science Competition”, uma competição realizada em mais de 
13 países com o objectivo de disponibilizar fotografias e vídeos ilustrando as ciências naturais e 
valorizá-las através de projetos livres: como a Wikipédia e a mediateca Wikimedia Commons. As 
imagens deverão ser submetidas a concurso entre 15 de novembro e 15 de dezembro de 2019. A 
organização em Portugal cabe à Associação Wikimedia Portugal. 
 
A participação no concurso Wiki Science Competition é gratuita e aberta a todos. Basta abrir uma conta 
Wikimedia (https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:CreateAccount) que dará acesso a carregar 
imagens no Wikimedia Commons com uma licença de distribuição compatível que favoreça a partilha e 
utilização livre. Os finalistas de cada país participarão também na final internacional. 
Seis fotos serão seleccionadas por cada um dos temas a concurso: Pessoas na ciência, Microscopia, 
Media não-fotográfico, Vida selvagem e natureza, e uma Categoria geral. A seleção do júri internacional 
será revelada entre janeiro e fevereiro de 2020. Os critérios de seleção das fotos vencedoras incidirão 
sobre qualidade técnica e originalidade da captação de imagem, o valor descritivo e pedagógico assim 
como o valor artístico. 
 
O concurso de este ano será a 3ª edição, sendo a segunda edição internacional. A edição de 2017 
mobilizou 2 200 participantes e teve mais de 10 mil fotografias submetidas. 
 
A Wikimedia Portugal é uma associação sem fins lucrativos reconhecida pela Wikimedia Foundation, de 

San Francisco (EUA) como capítulo. Tem como missão contribuir para a disseminação generalizada do 

saber e da cultura através do incentivo à recolha e criação de conteúdos isentos de restrições de 

utilização, modificação e distribuição, e da difusão dos mesmos. 

 

Mais informação:  

Wiki Science Competition : https://w.wiki/BW9 

Wikimedia Portugal : http://pt.wikimedia.org 

 

 Imagine um mundo onde cada ser humano pode partilhar livremente a soma de todo o conhecimento. 
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