
 

                                                    

   

 
Concurso de Fotografia 

 
REGULAMENTO 

 
1 OBJETO  
 
1.1 O 2º Concurso de Fotografia Porto-Cidade “As Gentes do Porto” é uma iniciativa da 
Santos Port Authority (SPA), como evento da programação do 3º Festival Porto Cidade, que 
comemora os 130 anos do Porto de Santos, em 02 de fevereiro de 2022. Este Concurso tem 
como objetivo promover a aproximação entre a SPA e seus públicos e incentivar a observação 
das dinâmicas interrelacionais entre o Porto de Santos e as comunidades circunvizinhas.  
 
1.2 O Concurso será realizado em três fases:  
 

1.2.1 Inscrições: Publicações das imagens participantes no Instagram.  
1.2.2 Julgamento: Análise das imagens participantes por parte da Comissão Julgadora.  
1.2.3 Premiação: Publicação das 3 melhores imagens, selecionadas pela Comissão 
Julgadora, nos perfis do Instagram e Facebook da SPA; publicação da primeira colocada 
também no website da SPA; convocação dos autores das 3 imagens selecionadas para 
certificação. 

 
1.3 As fotografias submetidas devem possuir como tema, ou buscar retratar objetiva ou 
subjetivamente, o elemento humano e sua relação com o Porto de Santos, por meio do tema 
“As Gentes do Porto”. Recomenda-se a leitura dos seguintes materiais, disponíveis no website 
da SPA:  
 

1.3.1 A Autoridade Portuária  
1.3.2 A História do Porto  
1.3.3 Relacionamento Porto-Cidade  
1.3.4 Sustentabilidade Portuária  

 
 
2 INSCRIÇÕES  
 
2.1 O concurso é aberto a qualquer pessoa maior de idade detentora de uma conta do serviço 
Instagram. 
 
2.2 Serão aceitas imagens profissionais ou amadoras, desde que inéditas.  
 

http://www.portodesantos.com.br/santos-port-authority/a-companhia/
http://www.portodesantos.com.br/conheca-o-porto/historia-2/
http://www.portodesantos.com.br/comunidade-sustentabilidade/comunidade/visitas/
http://www.portodesantos.com.br/comunidade-sustentabilidade/sustentabilidade/


 

                                                    

   

2.3 As submissões serão aceitas entre 28/01 e 11/02/2022, exclusivamente por meio de post 
público na plataforma Instagram, identificada com a hashtag #PortoDeSantos130Anos. 
 
2.4 Serão desqualificadas as inscrições:  
 

2.4.1 Que contenham, tanto nas imagens como no post de inscrição, caráter ofensivo, 
depreciativo, ou agressivo ao Meio Ambiente, aos Direitos Humanos ou à SPA;  
 
2.4.2 Nas quais, por qualquer meio, possa ser identificada ou intuída a autoria da foto 
apenas pela análise da imagem.  

 
2.5 A SPA é soberana na desqualificação de inscrições. Não caberá recurso das decisões de 
desqualificação.  
 
2.6 Serão aceitos recortes, ajustes de contraste, brilho, saturação e nitidez nas fotografias 
participantes. 
 
2.7 Não serão aceitas manipulações digitais das imagens. Apagar elementos, mudar a 
composição original, inserir elementos, trocar o fundo, fundir imagens e outros retoques são 
expressamente proibidos. 
 
2.8 Não há limite de inscrições por candidato.  
 
2.9 Para efeito de divulgação do 3° Festival Porto Cidade, a SPA poderá reproduzir as imagens 
participantes do concurso nos "stories" do seu perfil no Instagram. Nos dias 18, 19 e 
20/02/2022, apenas as 3 melhores fotografias, selecionadas pela Comissão Julgadora, serão 
publicadas nos feeds dos perfis da SPA no Instagram e no Facebook. Apenas no caso da 
primeira colocada, a imagem ganhará destaque também no site da SPA entre 18 e 28/02/2022. 
 
 
3 JULGAMENTO  
 
3.1 O julgamento das fotografias será realizado por uma Comissão Julgadora, composta por 
três jurados: Joyce Cury, Nando Hellmeister e Sergio Coelho. 
 
3.2 A equipe técnica da SPA fará a coleta das imagens participantes a serem submetidas para 
avaliação da Comissão Julgadora, que receberá as imagens sem conhecer a sua autoria. 
 
3.3 A Comissão Julgadora realizará a avaliação das imagens entre os dias 14 e 17/02/2022. 
 

3.3.1 A SPA reunirá as imagens participantes do Concurso no dia 14/02 e as enviará aos 
jurados de forma digital. No dia 18/02, a SPA divulgará o ranking eleito pela Comissão 
Julgadora nas redes Instagram e Facebook. 

 
3.4 A critério exclusivo da Comissão Julgadora, serão selecionadas as 3 melhores fotografias 
participantes do Concurso e, dentre estas, 1 como vencedora. Não cabem recursos das 
decisões da Comissão. 
 



 

                                                    

   

3.5 As submissões serão avaliadas pelos seguintes critérios: 
 

3.5.1 Criatividade; 
3.5.2 Uso da linguagem fotográfica; 
3.5.3 Adequação ao tema. 

 
 
4 PREMIAÇÃO  
 
4.1 As 3 fotografias participantes selecionadas pela Comissão Julgadora serão divulgadas nos 
perfis da SPA no Instagram (instagram.com/portodesantosbr) e Facebook 
(facebook.com/portodesantosbr) entre 18 e 20/02/2022. A primeira colocada também ficará 
em destaque no site da SPA (www.portodesantos.com.br) do dia 18 a 28/02/2022. 
 
4.2 Os autores das 3 fotografias selecionadas pela Comissão Julgadora serão contatados por 
meio do perfil de publicação no Instagram e serão convidados a receber um certificado 
autenticando a premiação no concurso.  
 
4.3 A SPA entrará em contato com os selecionados, via mensagem privada no serviço 
Instagram, até o dia 25/02/2021, para a emissão dos certificados. 
 
 
5 OUTRAS DISPOSIÇÕES  
 
5.1 Os membros da Comissão Julgadora estão proibidos de participar do concurso.  
 
5.2 A SPA não possui qualquer filiação com a Meta Platforms, Inc., ou as marcas Instagram e 
Facebook. O uso do serviço para participação no concurso não está associado a qualquer 
relacionamento, concordância ou comprometimento entre a SPA e os provedores do serviço. 
 
5.3 Ao realizar um post com foto utilizando a hashtag #PortoDeSantos130Anos, o participante 
se declara ciente e concorda: 
 

5.3.1 Que está apresentando uma fotografia ao Concurso;  
5.3.2 Que estará automaticamente nele inscrito;  
5.3.3 Com os termos deste regulamento. 

 
5.4 A correta identificação da autoria das imagens apresentadas ao concurso é de exclusiva 
responsabilidade do participante. A realização de inscrição, nos termos deste Regulamento, 
implica a declaração de que o dono da conta é o único autor da imagem publicada, bem como 
pleno detentor dos direitos de propriedade intelectual a ela relacionados. É vedada a 
apresentação de imagens cujos direitos de propriedade intelectual e direitos de uso não 
pertençam integralmente e sem exceção ao respectivo participante, ou dependam de 
autorização de terceiros. 
 
5.5 Ao inscrever-se no Concurso, o participante cede à SPA o direito pleno e irrestrito de 
reprodução da imagem inscrita, para fins de divulgação, inclusive comercial, em qualquer 
meio que houver proveitoso. Este direito expira em 31/12/2023. 

https://www.instagram.com/portodesantosbr/
https://www.facebook.com/portodesantosbr
http://www.portodesantos.com.br/

