
                    
 

Edital de chamada 

PHOTO IILA 

XIII edição - Prêmio IILA DE FOTOGRAFIA  
“VAS! Vida - Água - Saúde” 

 
Prazo final para a apresentação de projetos: 12 maio de 2022. 

 
 
 

 A IILA – Organização internacional latino-americana, com a contribuição do Ministério das 
Relações Exteriores e Cooperação Internacional da Itália,  promove a realização da XIII exposição 
dedicada às fotografias provenientes de países latino-americanos membros da IILA (Argentina, 
Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, México, 
Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai, Venezuela), uma importante 
oportunidade de encontro entre o público italiano e a fotografia emergente da América Latina.  
 
 Nessa exposição, a participação acontece através de uma seleção na qual podem 
inscrever-se unicamente fotógrafos de nacionalidade pertinente a quaisquer dos países latino-
americanos membros da IILA, não maiores de 35 (trinta e cinco) anos de idade (ou seja, todos 
os nascidos após o 1º de janeiro de 1987). Não poderão inscrever-se os fotógrafos já selecionados 
em edições anteriores deste Prêmio. O tema que os artistas são convidados a abordar é 
denominado “VAS! VIDA - ÁGUA - SAÚDE”.   
 
Conceito 
 O tema “VAS! Vida - Água - Saúde” é inspirado num dos 17 Objetivos do Desenvolvimento 
SustentáveI (ODS), que fazem parte da Agenda 2030 das Nações Unidas, especificamente o ODS 
número 3 “Saúde e bem-estar”, que visa “garantir uma vida saudável e promover o bem-estar 
para todas as pessoas de qualquer idade”. A IILA, Organização Internacional membro Observador 
junto a ONU, pretende contribuir com as suas próprias iniciativas para o alcance dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, dentre os quais o número 3 apresenta indubitável relevância e 
atualidade. 
 
 Para alcançar um desenvolvimento sustentável é, sem dúvida, de fundamental importância 
garantir a saúde e promover o bem-estar de todos, em todas as faixas etárias. Grandes progressos 
foram feitos no aumento da expectativa de vida e na redução de algumas das causas mais comuns 
de mortalidade, ligadas à mortalidade infantil e materna. São significativas também as melhorias 
no acesso à água potável e à higiene, na redução da malária, tuberculose, poliomielite e na 
propagação do HIV/AIDS. Ainda assim, faz-se ainda necessário um grande esforço para erradicar 
completamente uma ampla variedade de doenças e afrontar numerosas e diversas questões 
relativas à saúde, sejam estas endêmicas ou recentes, como a pandemia de COVID-19, um esforço 
sem precedentes que gerou uma crise sanitária, econômica e social global à qual devemos 
responder com grande solidariedade, políticas adequadas e escolhas responsáveis. 
 
 Sob tais premissas, convida-se os candidatos a desenvolver um projeto fotográfico 
pertinente aos conceitos ligados ao objetivo número 3, dentre os quais, por exemplo: a saúde 
como direito fundamental do indivíduo e interesse da coletividade; o acesso aos tratamentos como 



prioridade das políticas públicas; a melhoria da qualidade de vida nos contextos urbanos e nos 
países em vias de desenvolvimento; a água como bem precioso e insubstituível para a vida e a 
saúde.  
 
 Mais informações sobre o tema estão disponíveis na página web: 
https://unric.org/pt/objetivo-3-saude-de-qualidade-2/ 
 
Modalidade de participação: 
 
 Aceita-se trabalhos fotográficos que representem a temática proposta de um ponto de vista 

artístico e com uma forte qualidade estética. Não serão acolhidas propostas preparadas e 

produzidas para campanhas publicitárias, sejam públicas ou privadas.  

Para participar, faz-se necessário: 
 

- Preencher a ficha técnica anexa ao presente edital e enviá-la em formato PDF. 
 

- Enviar um tal número de fotografias definido entre um mínimo de 5 e um máximo de 
10 (dimensões mínimas de 110 mm x 160 mm, resolução de 300 dpi, formato TIFF ou JPG). 
 

- Enviar um portfólio de projetos realizados anteriormente (apenas um anexo em PDF, 
formato A4, máximo de 20 páginas e 5MB de tamanho, indicando o nome do fotógrafo, as 
formas de contato e o índice). 

 
 O material deverá ser entregue até, e sob nenhuma hipótese além, o dia 12 de maio de 
2022 (até as 23h59 deste dia, ora italiana, GMT+2) para o seguinte destinatário: 
premioiilafotografia@gmail.com com o seguinte escrito no campo assunto: PHOTO IILA, XIII 
edição: “VAS! Vida - Água - Saúde” 
 

 A participação é gratuita e requer a aceitação integral e irrestrita de todas as condições 

aqui estabelecidas.  

Prêmio: 

 Entre as obras recebidas serão selecionadas aquelas de um vencedor/vencedora e de cinco 

finalistas, cujos trabalhos serão apresentados num espaço de exposições da cidade de Roma, no 

curso de 2022. 

 Ao vencedor/vencedora será ofertado: a cobertura das despesas de viagem de ida e volta 

a Roma em classe econômica; uma bolsa no valor de 1.500,00 (hum mil e quinhentos) euros; 

residência em Roma pelo período de um mês (no mês em que a exposição acontecer). 

 Durante o período de residência, o vencedor/vencedora deverá desenvolver um projeto 

fotográfico em Roma e, ao término da sua permanência, realizará uma conferência sobre o 

processo criativo e a realização do body of work (corpo de trabalho) na cidade. O projeto será 

apresentado no curso da edição sucessiva do Prêmio. 

 Sempre que for exibido ou publicado o projeto realizado em Roma, deverá ser citado o 

Prêmio PHOTO IILA.  

 Por conta da situação particular gerada pela emergência de COVID-19, a IILA se reserva o 

direito de modificar as datas de viagem a Roma do vencedor/vencedora do Prêmio, assim como 

as da realização da exposição das obras premiadas. 

Corpo de jurados: 

https://unric.org/pt/objetivo-3-saude-de-qualidade-2/
mailto:fotografia@gmail.com


 As obras serão avaliadas por um corpo de jurados competente, formado por 4 

representantes provenientes do mundo da fotografia internacional e do mundo acadêmico e 

por um representante da IILA. A escolha se dará por critérios de pertinência ao tema proposto, 

qualidade de organização do projeto e os nomes dos vencedores/vencedoras e dos finalistas serão 

comunicados publicamente. 

 

Cessão de direitos:  

 A IILA se reserva ao direito de uso exclusivo, por tempo indeterminado e sem finalidade de 

lucro, do material enviado após a realização desta edição do prêmio, sendo que a propriedade 

sobre a obra permanece de posse do(a) autor(a). A IILA fica sempre obrigada a citar a autoria, o 

seu país de origem e o título da fotografia. Cada participante é o único responsável pelo(s) 

objeto(s)/sujeito(s) retratado na própria obra e, portanto, desobriga a IILA de quaisquer 

responsabilidades no confronto com terceiros.  

Tratamento de dados pessoais: 

 Os candidatos são informados de que o tratamento dos dados pessoais por estes fornecidos 

destina-se exclusivamente à realização das atividades de seleção e será efetuado pelos 

responsáveis por dito processo. A IILA é o titular do tratamento dos dados pessoais. 

 

Para mais informações 

Secretaria IILA +39 06 68492.225/246; fax: +39 06 6872834; 

e-mail: s.culturale@iila.org 
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Edital de chamada 
PHOTO IILA 

XIII edição Prêmio IILA-FOTOGRAFIA  
“VAS! Vida - Água - Saúde” 

FICHA TÉCNICA 

a. Dados pessoais: 

1. Nome e sobrenome  

2. Data de nascimento  

3. Nacionalidade  

4. Cidade e país  

5. Endereço completo e atual  

6. Telefone celular e fixo   

7. Endereço de e-mail   

 
b. Informações sobre o trabalho: (para cada foto)  
Nome do arquivo de referência: SOBRENOME_NOME_nomedaobra.jpg ou TIFF  
 

1. Título   

2. Técnica   

3. Dimensões  

4. Ano  

  

1. Título   

2. Técnica   

3. Dimensões  

4. Ano  

 

1. Título   

2. Técnica   



3. Dimensões  

4. Ano  

 

1. Título   

2. Técnica   

3. Dimensões  

4. Ano  

 

1. Título   

2. Técnica   

3. Dimensões  

4. Ano  

 

 c. Informações sobre o projeto. (máximo de 200 duzentas palavras) 

 

 

d. Foto 
Anexar fotografias (mínimo 5, máximo 10) com as seguintes características: 
Dimensões mínimas de 110 mm x 160 mm, resolução de 300 dpi em formato TIFF ou 
JPG. Os nomes dos arquivos devem ser determinados da seguinte maneira: 
SOBRENOME_NOME_nomedaobra.jpg (Exemplo: SILVA_JOAO_aobsessão.jpg) 
 

 

 e. Biografia. (máximo de 200 duzentas palavras) 



 

 

f. Enviar um portfólio de trabalhos realizados anteriormente (um único documento em 

PDF, formato A4, máximo de 20 páginas e 5MB, com dados completos do nome do 

fotógrafo, contatos, índice)  

 

 O material deverá ser entregue até, e sob nenhuma hipótese além, o dia 12 de maio de 

2022 (até as 23h59 deste dia, ora italiana, GMT+1) para o seguinte destinatário: 

premioiilafotografia@gmail.com com o seguinte escrito no campo assunto: PHOTO IILA, XIII 

edição: “VAS! Vida - Água – Saúde”. 

mailto:fotografia@gmail.com

