
FASHION PEOPLE – 
CAPTAR TENDÊNCIAS PELA CIDADE  II EDIÇÃO

REGULAMENTO
1- PROMOTOR
A Selectiva Moda, com sede na Rua Roberto Ivens 1314 S18 4450-251 Matosinhos, lança o desafio 
“Fashion People — Captar tendências pela Cidade” aos fotógrafos portugueses ou residentes em 
Portugal e a todos os amantes de fotografia, que obedecerá às condições descritas neste 
regulamento.

2- ENQUADRAMENTO
“Fashion People – Captar tendências pela Cidade” é um Concurso de Fotografia integrado na Porto 
Fashion Week. A Semana de Moda do Porto é a evolução natural do MODTISSIMO, criado em 1992 pela 
Selectiva Moda e que desde a sua 12ª Edição é o Salão de referência nacional na apresentação de 
Tecidos, Acessórios, Confecção Portuguesa, Têxteis do Futuro e Curtumes português.

Numa sociedade cada vez mais virada para o Futuro, também as novas tendências acompanham essa 
evolução natural. Através do olhar fotográfico, de profissionais e amadores, serão captados momentos que 
ambicionam captar novas tendências das gentes e lugares do Porto.

3- DATAS
As inscrições para o “Fashion People — Captação de Novas Tendências” deverão ser feitas até dia 11 de 
Setembro de 2015 através do email fashionpeople@portofashionweek.com

4- OBJETIVOS
Apresentar novas tendências através de um olhar curioso e observador, premiando a criatividade visual e a 
inovação representativa do que é considerado um reflexo social.

5- PÚBLICOS-ALVO
-   Todos os jovens e adultos a partir dos 18 anos;
-   Fotógrafos amadores/amantes de fotografia;
-   Fotógrafos profissionais.

6- PÚBLICOS-ALVO
-   Profissional;
-   Amador;
-   Instagram.

7- PRÉMIOS
  7.1- CATEGORIA AMADOR - 1 VENCEDOR / 15 FINALISTAS
  O Vencedor é premiado com:
  • Um curso de fotografia digital com duração de dois meses, horário pós-laboral. 
  • Uma máquina fotográfica digital

  As 15 fotografias finalistas serão expostas durante a Porto Fashion Week



ANIL

  7.2- CATEGORIA PROFISSIONAL - 1 VENCEDOR / 15 FINALISTAS
  O Vencedor é premiado com:
  • Cobertura fotográfica de uma Feira Internacional do segmento têxtil (a designar) onde a 
    Selectiva Moda marcará presença (data a definir posteriormente, de acordo com os calendários 
    das Feiras)
  • Máquina fotográfica Topo de Gama

   As 15 fotografias finalistas serão expostas durante a Porto Fashion Week

  7.3- CATEGORIA INSTAGRAM - 1 VENCEDOR / 5 FINALISTAS
  O Vencedor é premiado com:
  • Um telemóvel Topo de Gama

   As 5 fotografias finalistas serão expostas durante a Porto Fashion Week

8- FORMAS DE PARTICIPAÇÃO
Os participantes podem concorrer à Categoria Instagram em simultâneo com as outras categorias. 
Para participar deve preencher apenas UMA ficha de Inscrição, à excepção de quem enviar mais 
fotografias em diferentes momentos. Não existe limite de fotografias a concurso. A ficha de 
inscrição está disponível, para download, no site www.portofashionpeople.com e deve ser enviada 
juntamente com a(s) fotografia(s) para o email fashionpeople@portofashionweek.com

Para participar na Categoria Instagram tem de:
   • Seguir a Porto Fashion Week (@portofashionweek) no Instagram
   • Identificar a Porto Fashion Week (@portofashionweek) em cada fotografia a concurso
   • Usar a hashtag #portofashionpeople em cada fotografia a concurso
   • Ter um perfil público
   • Preencher a ficha de inscrição disponível em www.portofashionpeople.com e enviar para 
     o email fashionpeople@portofashionweek.com

Os finalistas e vencedores de cada Categoria serão, posteriormente, contactados a fim de enviarem 
as suas propostas com melhor resolução de forma a ser(em) impressa(s) e exposta(s) na Porto 
Fashion Week.

Os participantes reconhecem e aceitam todos os pontos do presente regulamento, sendo que será 
exigido ao vencedor do passatempo a apresentação de documento identificativo para receber o 
prémio.

9- REQUISITOS TÉCNICOS
Somente serão aceites fotografias que se enquadrem no tema proposto pelo concurso.

  9.1- CATEGORIAS PROFISSIONAL E AMADORA:
  • Formato para selecção: JPG com 300 DPIs
  • Dimensão: 24cm x 30 cm
  • Nome de cada fotografia: Nome_sobrenome_ nº correspondente ao nº de fotos submetidas   
    (ex Vitor_Silva_01 / Vitor_Silva_02 ...)

10- CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação será feita pelo júri, composto por profissionais reconhecidos na área de fotografia 
e moda.

11- DIREITOS DE AUTOR
O participante deve ser o legítimo autor da(s) imagem(s) enviada(s), não violando os direitos 
autorais de qualquer outra pessoa. O participante autoriza o uso da(s) sua(s) imagem(s) para 
efeitos de divulgação, nas redes sociais e meios de comunicação web, assim como a sua exposição 
na Porto Fashion Week.


