
REGULAMENTO FASHION PEOPLE  
7ª EDIÇÃO 

 
 
 
1. ORGANIZAÇÃO 
 
A Associação Selectiva Moda, com sede na Rua Roberto Ivens 1314 S18 4450-
251 Matosinhos, enquanto promotora da Porto Fashion Week, promove a sétima 
edição do concurso fotográfico Fashion People.  
 
2. TEMA 
 
BE A STORYTELLER  

Capta a tua história 
#usaotelemovel 
 
Na 7ª edição do Fashion People, tu és o Storyteller. Este ano desafiamos o 
Fashion People a usar a fotografia de moda para captar um momento, uma 
experiência, uma emoção, um feeling… Tudo com muita moda … Be a 
Storyteller… pega no telemóvel, é a tua vez de contares a tua história! 
  
3. DESTINATÁRIOS 
 
Podem candidatar-se todos os autores, exceto os envolvidos na sua organização, 
com mais de 18 anos, residentes em Portugal.  
 
4. DATAS 
 
Inscrições - terminam às 23H59 do dia 10 de Setembro de 2020. 
  
5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
Os participantes devem enviar as fotografias mobile (imagens captadas e editadas 
num dispositivo de comunicação móvel) juntamente com a ficha de inscrição 
(disponível para download em www.portofashionpeople.com) para o 
Email fashionpeople@portofashionweek.com 
Não existe limite de fotografias e a participação é gratuita.  
 
* Finalistas e vencedores poderão ser contactados posteriormente para enviar 
fotografias com melhor resolução.  
 
6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS 
 
Somente serão aceites fotografias que cumpram os seguintes requisitos: 

• Todas as fotografias devem ser captadas e editadas com qualquer tipo de 
dispositivo de comunicação móvel (tablet, smartphone ou telemóvel de qualquer 
sistema operativo) 

•  
Só serão aceites fotografias enviadas como anexo e não no corpo do email 

• Presença de pelo menos um dos seguintes elementos: 



peça de roupa / calçado / acessório 
  

• Formato .jpg  
  

• Legendar cada fotografia: Nome_sobrenome_ nº correspondente ao nº da 
foto_Título da fotografia [ex Vitor_Silva_01_As_Cores_do_Porto / 
Vitor_Silva_02_A_Moda_das_ruas ...] 

  
  
7. PRÉMIOS 
   

1º Lugar 

Telemóvel topo de gama 

Publicação da fotografia vencedora no jornal T (1 página inteira) 

Publicação da fotografia vencedora na revista PÓLIS ART (1 página inteira)  

2º Lugar 

Curso de Iniciação à Fotografia no Instituto Português de Fotografia 

Workshop de Adobe Lightroom no Instituto Português de Fotografia  

Viagem dupla para Barcelona (apenas os voos) 

Publicação da fotografia vencedora no jornal T (1 página inteira) 

Publicação da fotografia vencedora na revista PÓLIS ART (1 página inteira) 

3º Lugar 

Oferta do Plano Platinium Olhares (irá pertencer a um grupo restrito com acesso a 
condições exclusivas dentro do universo Olhares) 

Publicação da fotografia vencedora no jornal T (1 página inteira) 

Publicação da fotografia vencedora na revista PÓLIS ART (1 página inteira) 

 

As fotografias vencedoras (1º, 2º e 3º lugar) e finalistas serão expostas no 
Modtissimo, nos dias 23 e 24 de Setembro de 2020.  

Os 3 vencedores e 3 primeiros finalistas terão as suas fotografias expostas no 
Centro Português de Fotografias em datas e moldes a confirmar oportunamente. 

Os 3 vencedores e 3 primeiros finalistas terão as suas fotografias a passar na 
METRO TV (na cidade do Porto) em datas a confirmar oportunamente. 



Informamos que algumas das habituais exposições itinerárias estão suspensas até 
informação contrária dada a actual situação de Covid 19. 
 
8. 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 em 
diferentes pontos do país. 
O participante autoriza que a organização guarde os seus dados pessoais 
 
 
*A Organização Fashion People reserva-se o direito de alterar ou rever algumas 
das condições do presente regulamento. 
*A Organização Fashion People reserva-se o direito de seleccionar as melhores 
fotografias de cada candidato para serem avaliadas pelo júri 
*A organização não é responsável por qualquer falha e/ou perda da candidatura 
devido a erro informático. 
 
9. PROTEÇÃO DE DADOS 

O Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), vem reforçar o direito à 
proteção dos seus dados pessoais, garantindo-lhe maior controlo e mais 
informação sobre o tratamento que é feito pelas várias entidades que mantêm 
bases de dados. Por esse mesmo motivo, ao participar está a concordar que 
usaremos os seus dados para futuros contactos e que a organização guarde os 
seus dados pessoais. 


