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Regulamento do Concurso Fotográfico “O PORTO, OS NAVIOS E A CIDADE” 

 

1. Promotores 

O concurso de fotografia "O PORTO, OS NAVIOS E A CIDADE" é organizado e promovido pela 

APSM – Administração dos Portos das Ilhas de São Miguel e Santa Maria, S.A., pela AFAA – Associação 

de Fotógrafos Amadores dos Açores e pelo ACC – Azores Cruise Club. 

 

2. Enquadramento 

 No decorrer do ano de 2011, a Administração dos Portos das Ilhas de São Miguel e Santa Maria, 

S.A., levará a efeito um conjunto de iniciativas no âmbito das comemorações do 150.º aniversário do 

início da construção de uma das maiores e mais notáveis obras de engenharia desenvolvidas, à data 

(1861), nos Açores: o Porto de Ponta Delgada. 

Desde a sua construção, o Porto de Ponta Delgada tem marcado uma presença contínua no 

horizonte da cidade que lhe empresta o nome, tendo imposto, pelas suas características, uma vivência 

comum, muito própria entre os habitantes de Ponta Delgada e os Navios que o demandam. 

Assim, entendeu a APSM desenvolver o presente concurso fotográfico onde seja enaltecido o 

Porto como infra-estrutura primordial de apoio ao desenvolvimento económico, social e cultural de uma 

Região e a relação deste com o seu principal intermediário – o Navio – e com a sua anfitriã – Ponta 

Delgada.  

 

3. Objectivos 

O Concurso fotográfico “O PORTO, OS NAVIOS E A CIDADE” tem por objectivos: 

 Contribuir para a projecção do Porto de Ponta Delgada, divulgando as actividades nele exercidas, 

bem como todos aqueles que nele operam e interagem; 

 Sensibilizar a comunidade fotográfica para a importância do transporte marítimo de passageiros e 

carga na economia local; 

 Despertar na comunidade a curiosidade por todos os pequenos e grandes pormenores que 

envolvem a chegada e a largada de um grande Navio ou Paquete a Ponta Delgada; 

 Desenvolver a criatividade no âmbito da arte fotográfica.  
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4. Participação 

 Podem participar neste concurso todos os fotógrafos amadores ou profissionais que residem nos 

Açores ou que passem ou tenham passado pela Região e tenham fotografado Navios ou Paquetes 

nos portos de Ponta Delgada, durante o ano de 2011; 

 A participação é totalmente gratuita; 

 Não poderá ser apresentada nenhuma fotografia cujos direitos de propriedade intelectual não 

pertençam integralmente, e sem excepção, aos participantes no concurso; 

 Cada candidato deverá enviar no máximo 8 (oito) fotografias; 

 Os trabalhos apresentados deverão ser inéditos e nunca submetidos à apreciação de júris, parcial ou 

integralmente, e não poderão estar publicados na internet; 

 Estão excluídos da participação no concurso todos os membros do Júri. 

 

5. Prazos e locais de entrega 

 Todos os trabalhos devem ser enviados até ao dia 18 de Dezembro de 2011, inclusive, por e-mail, 

para o endereço: portopontadelgada.shipspotting@gmail.com. 

 

6. Condições técnicas 

 As obras fotográficas deverão ser enviadas na máxima qualidade possível com uma dimensão 

mínima de 1800X1600 pixels (a 300dpi), podendo ser a cores ou a preto e branco; 

 As fotos enviadas não podem ter qualquer tipo de moldura, assinatura ou qualquer outra marca que 

permita identificar o seu autor; 

 Cada e-mail só deverá conter uma foto a concurso e deve respeitar as seguintes normas e 

conteúdos: 

 O Assunto: “O PORTO, OS NAVIOS E A CIDADE”; 

 Nome completo e contactos, entre os quais e-mail e fax, para o qual deve ser enviado a notificação 

de qualquer alteração efectuada a este regulamento, nos termos do disposto no ponto 12 do 

mesmo; 

 Morada; 

 Pseudónimo (facultativo); 

 Título de cada fotografia; 

mailto:portopontadelgada.shipspotting@gmail.com
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 Local e data em que cada fotografia foi tirada; 

 Fotocópia do Passaporte ou do Bilhete de Identidade (Os sócios da AFAA estão dispensados de 

enviá-la); 

 Qualquer outra documentação que os autores considerem relevante para a avaliação das suas 

obras; 

 Em Anexo devem ser enviados os ficheiros (jpg ou tiff) das fotos a concurso sem retirar o 

respectivo exif; 

A organização do Concurso “O PORTO, OS NAVIOS E A CIDADE” não assume qualquer responsabilidade 

pelos projectos que não estejam em perfeitas condições ou que se venham a extraviar por razões alheias às 

entidades promotoras; 

O não cumprimento das instruções apresentadas neste ponto, constitui factor de exclusão. 

 

7. Calendarização 

O calendário do Concurso “O PORTO, OS NAVIOS E A CIDADE” é o seguinte: 

 Recepção de candidaturas: até 18 de Dezembro de 2011, inclusive; 

 Divulgação dos Premiados: aquando da cerimónia de inauguração da exposição nas Portas do Mar, 

em data posterior ao encerramento do concurso; 

 Entrega dos Prémios: durante a inauguração da exposição. 

 

8. Júri e decisão 

 O júri será constituído por um representante da APSM, um elemento da MSC Cruzeiros, um 

elemento da Bensaude Marítima, um elemento da Transinsular, um elemento da direcção da AFAA 

e um elemento do ACC que não tenham participado no Concurso; 

 A decisão do Júri, por maioria simples, é soberana, incontestável e solidária, não sendo admitido 

recurso; 

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

 O júri reserva-se o direito de não seleccionar as 40 fotos, caso considere que as fotografias 

enviadas não reúnem os critérios de avaliação por este definidos; 

 Da reunião do Júri será lavrada uma acta. 
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9. Direitos do Autor 

a) Os 100 melhores trabalhos apresentados no âmbito do presente concurso, segundo o disposto na 

Cláusula 7ª do protocolo celebrado entre a APSM, a AFFA e o ACC, poderão ser utilizados pela APSM 

para quaisquer fins, nomeadamente de índole promocional, não sendo, no entanto, permitida 

qualquer utilização da qual resultem receitas decorrentes da sua comercialização. 

b) Não obstante o disposto na alínea a) deste artigo, são da exclusiva propriedade do fotógrafo (autor) 

as matrizes da obra; 

c) Os autores das fotografias a concurso poderão utilizar as mesmas para quaisquer fins; 

d) Os participantes no Concurso “O PORTO, OS NAVIOS E A CIDADE” garantem e responsabilizam-se 

perante a APSM, AFAA e a ACC, pelo cumprimento das disposições em matéria de propriedade 

intelectual e de direitos de imagem sobre as fotografias apresentadas, declarando que a sua difusão 

e/ou a sua reprodução no quadro do concurso não lesam, nem prejudicam quaisquer direitos de 

terceiros. 

 

10. Critérios de Avaliação 

Serão aplicados na avaliação das fotos os critérios de criatividade, inovação, originalidade, 

qualidade, enquadramento, perspectiva, focagem, composição, beleza e de técnicas utilizadas. 

 

11. Prémio e Exposições 
 

 Serão seleccionadas 40 fotos, entre as quais se elegerá a foto vencedora; 

 Serão, ainda, atribuídas três Menções Honrosas; 

 O autor da foto vencedora receberá como prémio um cruzeiro para duas pessoas no Mediterrâneo, 

com um período mínimo de 7 noites*; 

 Aos autores das fotografias galardoadas com o 2º, 3º, 4º lugares ser-lhes-á atribuído uma menção 

honrosa que consiste, respectivamente, numa estada para duas pessoas durante uma semana num 

dos hotéis do Grupo Bensaúde em regime de MP, num cheque-equipamento no valor de 300 euros 

em equipamento fotográfico e numa estada para duas pessoas durante um fim-de-semana num dos 

hotéis do Grupo Bensaúde em regime de MP; 

 As 40 fotos seleccionadas serão expostas no Empreendimento Portas do Mar, com a possibilidade 

de constituírem, ainda, exposições itinerantes; 
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 As 40 fotos seleccionadas poderão vir a fazer parte de um bloco de notas tipo Moleskine; 

 Os autores das fotografias seleccionadas serão convidados a participar nas actividades programadas, 

ficando as despesas de deslocação e estadia inerentes sob a responsabilidade dos próprios; 

 A obra que ficar em primeiro lugar será exposta em 90X135 cm; 

 As três Menções Honrosas em 60X90 cm; 

 As restantes 36 em 50X75 cm; 

*As condições incluem: 

• Alojamento na categoria seleccionada 
• Todas as refeições a bordo do navio, incluindo pequeno-almoço, almoço, lanche, jantar e, em algumas noites, uma ceia 
tardia ou buffet 
• Um programa bem planeado de actividades durante os dias no mar e uma vasta variedade de entretenimento à noite 
• Festa de boas-vindas do Comandante e Noite de Gala com jantar especial de gala 
• Biblioteca, jogos e filmes célebres 
• Utilização do ginásio e equipamento de fitness 
  
As Condições não incluem: 
• Serviços médicos, produtos da loja à venda a bordo 
• Quota de serviço (+- €9/pessoa/dia de cruzeiro) 
• Vôos 
• Excursões a terra 
• Transfers 
• Taxas Portuárias (+- €120/pessoa/cruzeiro) 
• Salão de beleza e SPA (tratamentos e serviços pessoais) 
• Café, cappuccino, bebidas não alcoólicas e alcoólicas 
• Casino, jogos de vídeo e simulador de golfe (onde disponível) 
• Serviço de quartos durante 24 horas (serviço de quartos de pequeno-almoço incluído) 
• Internet Café e Wi-Fi, serviço telefónico para fora do navio 
• Seguro de viagem e de protecção contra cancelamento 

  
12. Elaboração de um DVD com 100 fotografias 

Considerando que será elaborado um CD com as 40 fotografias premiadas para exposição, 

adicionalmente será concebido um DVD com 60 fotografias adicionais seleccionadas pelo júri de entre 

todas as fotografias restantes postas a concurso. 

 
13. Alterações ao regulamento. 

O regulamento pode ser revisto pela APSM, AFAA e a ACC, sendo quaisquer alterações comunicadas 

atempadamente a todos os concorrentes, utilizando-se os meios mais adequados para o efeito (carta, fax ou 

e-mail). 
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14. Aceitação 

A participação no Concurso “O PORTO, OS NAVIOS E A CIDADE” pressupõe a plena aceitação de todas 

as condições do seu regulamento e da decisão inapelável do júri. As entidades promotoras reservam-se ao 

direito de não admitir a concurso os projectos que não cumpram com a totalidade das condições descritas 

neste documento. 

 

15. Casos Omissos e Dúvidas 

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação do presente regulamento, serão resolvidos 

em reunião extraordinária dos elementos do júri e decididos por maioria simples. 

 

NOTA: o presente regulamento encontra-se disponível nos seguintes sites: www.apsm.pt, 

http://afaacores.com/galeria e http://cruzeirospdl.blogspot.com. 

http://www.apsm.pt/
http://afaacores.com/galeria
http://cruzeirospdl.blogspot.com/

