Regulamento do Concurso Fotográfico
“VIANA DO CASTELO – CIDADE PORTUÁRIA”
(2ª Edição)

ENQUADRAMENTO
O concurso de fotografia “VIANA DO CASTELO – CIDADE PORTUÁRIA” é organizado e
promovido pela APDL – Administração dos Portos do Douto, Leixões e Viana do Castelo, S.A..
Desde a sua construção que o porto tem marcado uma presença destacada na cidade tendo
imposto, pelas suas caraterísticas, uma posição própria e muito forte entre os seus habitantes.
Acresce que as diferentes valências – comercial, industrial, pesca e náutica de recreio –
conferem ao porto uma presença dominante na silhueta de Viana do Castelo e no seu tecido
social, económico e mesmo cultural.
Assim, entendeu a APDL desenvolver o presente concurso fotográfico para que seja enaltecido
o porto como infraestrutura primordial de apoio ao desenvolvimento económico, social e
cultural da região e com grande projeção no imaginário da sua população.

OBJETIVOS
O Concurso Fotográfico “VIANA DO CASTELO – CIDADE PORTUÁRIA” tem por objetivo:


Contribuir para a projeção do Porto de Viana do Castelo, divulgando as atividades nele
desenvolvidas, bem como todos aqueles que nele operam e interagem;



Sensibilizar a comunidade envolvente para a importância do transporte marítimo de
carga na economia regional e no meio ambiente;



Despertar a curiosidade por todos os pequenos e grandes pormenores que envolvem a
chegada e a largada de um navio comercial a Viana do Castelo, bem como pelo
acolhimento de embarcações de recreio e atividades de pesca e da reparação e
construção naval;



Desenvolver a criatividade no âmbito da arte fotográfica;



Organizar uma exposição fotográfica no Dia do Porto de Viana do Castelo.
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CONCORRENTES
 O presente concurso é aberto ao público em geral, nacionais e estrangeiros.
 Os concorrentes devem criar um endereço no gmail sob pseudónimo, de forma a que o
seu nome não seja identificado (Ex: abc@gmail.com). No e-mail a enviar, as fotografias
candidatas devem vir identificadas com um título;
 Cada participante só poderá concorrer com um pseudónimo e, no máximo, com 10
trabalhos;
 Não poderá ser apresentada nenhuma fotografia cujos direitos de propriedade
intelectual não pertença, integralmente, aos participantes no concurso;
 Os trabalhos apresentados deverão ser inéditos, nunca submetidos à apreciação
noutros concursos, e não poderão estar publicados na internet. Qualquer plágio será da
responsabilidade do participante e motivo de exclusão do concurso.

CONDIÇÕES TÉCNICAS
Os participantes deverão apresentar as fotografias nas seguintes condições:


Os trabalhos fotográficos deverão ser enviados na máxima qualidade possível, com
uma dimensão mínima aproximada de 3200 pixels, lado maior – a 300dpi, podendo ser
a cor ou a preto e branco;



As fotografias enviadas não podem ter qualquer tipo de moldura, datas, assinatura ou
qualquer marca que permita identificar o seu autor;



Cada e-mail só deverá conter uma fotografia a concurso e deve respeitar as seguintes
normas e conteúdos:
 O tema: “VIANA DO CASTELO – CIDADE PORTUÁRIA”;
 Pseudónimo;
 Título de cada fotografia;
 Qualquer outro texto ou documentação que os autores considerem relevante
para a avaliação dos seus trabalhos;
 Em anexo devem ser enviados os ficheiros jpg das fotografias a concurso;



A organização do Concurso Fotográfico “VIANA DO CASTELO – CIDADE
PORTUÁRIA” não assume qualquer responsabilidade pelos projetos que não estejam
em perfeitas condições ou que se venham a extraviar por razões alheias à APDL;



O não cumprimento das instruções apresentadas neste último ponto constitui fator de
exclusão.
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CALENDÁRIO
O calendário do Concurso “VIANA DO CASTELO – CIDADE PORTUÁRIA” é o seguinte:


Todos os trabalhos devem ser enviadas até ao dia 31 de agosto de 2016, inclusive,
por e-mail, para o endereço: portodevianafoto@apdl.pt;



Os concorrentes selecionados deverão apresentar as fotografias até às 17h30m do dia
15 de setembro de 2016, data do correio, em papel fotográfico, no formato aproximado
de 30x40 (40cm lado maior), fotografias estas que farão parte da exposição. Os
trabalhos deverão ser enviados em envelope fechado onde conste no exterior o nome
do concorrente (pseudónimo), juntamente com um segundo envelope fechado com a
correspondência entre o pseudónimo e a identificação do concorrente (nome completo,
morada, CC, contato telefónico e e-mail), para
APDL – Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A.
Porto Comercial de Viana do Castelo
Avenida do Cabedelo
4935-160 Darque
Para este efeito, os autores das fotografias selecionadas serão previamente
informados através de resposta por e-mail;



Serão selecionadas no âmbito do concurso, no máximo, 40 fotografias.

JÚRI


O júri será constituído por três elementos externos à APDL;



A decisão do júri, por maioria simples, é soberana, incontestável e solidária, não sendo
admitido recurso;



O júri eliminará do concurso qualquer fotografia que não cumpra os requisitos;



O júri reserva-se o direito de não atribuir qualquer um dos prémios previstos, caso
considere insuficiente o nível qualitativo das fotografias apresentadas a concurso;



Da reunião do júri será lavrada uma ata;



Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos por deliberação do júri, de
acordo com Lei específica.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO


Serão aplicados na avaliação das fotografias critérios estéticos, nomeadamente
composição, perspetiva e luz, bem como a originalidade;



O júri privilegiará os trabalhos em que não haja recurso a técnicas de correção
fotográfica para além do razoável ou estritamente necessário, como acerto do
contraste e nitidez, por exemplo.
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DIREITOS DE AUTOR
 Os direitos autorais sobre as fotografias que são apresentadas no âmbito do presente
concurso são salvaguardados para os concorrentes. Apesar da salvaguarda dos
direitos de autor, os melhores trabalhos apresentados no âmbito do presente concurso,
poderão ser utilizados pela APDL para quaisquer fins, nomeadamente de índole
promocional;
 Os participantes no concurso de fotografia “VIANA DO CASTELO – CIDADE
PORTUÁRIA” garantem e responsabilizam-se, perante a APDL, pelo cumprimento das
disposições em matéria de propriedade intelectual e de direitos de imagem sobre os
trabalhos apresentados, declarando que a sua difusão e a sua reprodução no quadro
do concurso não lesam nem prejudicam quaisquer direitos de terceiros.

PRÉMIOS E EXPOSIÇÃO


Serão atribuídos prémios aos 3 concorrentes melhor classificados. Os prémios são os
seguintes:
1.º Prémio – 1 cheque prenda no valor € 350,00 a usar num estabelecimento de
artigos fotográficos;
2.º Prémio – 1 cheque prenda no valor € 250,00 a usar num estabelecimento de
artigos fotográficos;
3.º Prémio – 1 livro de fotografia de autor.



Para além destes prémios o júri reserva-se o direito de atribuir menções honrosas a
outras fotografias que de alguma forma se destaquem das restantes;



Todos os concorrentes receberão um Certificado de Participação;



A divulgação dos resultados do concurso e a entrega dos prémios será feita em
cerimónia pública, durante o Dia do Porto de Viana do Castelo de 2016, sendo os
concorrentes notificados em devido tempo;



Os concorrentes premiados serão avisados através de notificação via correio eletrónico
e informados da hora e local da sessão pública de entrega de prémios.

DISPOSIÇÕES FINAIS
A entrada na área internacional do porto por fundamento deste concurso não é autorizada.
Não serão admitidos a concurso os trabalhos que não respeitem o presente regulamento.
Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação do presente Regulamento, serão
resolvidos por deliberação do júri do concurso de acordo com a Lei especifica.
Eventuais esclarecimentos devem ser solicitados via correio eletrónico para:
portodevianafoto@apdl.pt
O presente regulamento encontra-se disponível na seguinte página web:
viana.apdl.pt.
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