
CAROS COLEGAS DA IBERO-AMERICA:

Boas notícias. POY Latam está de volta para seu evento bienal. 
Receberemos inscrições de 1º a 30 de abril de 2023 e o julgamen-
to acontecerá de 25 a 28 de maio. As categorias e as regras já 
estão publicadas em nosso site https://poylatam.org/.

A pandemia já passou, mas as conseqüências ainda estão 
presentes. A desigualdade se aprofundou em nossa região. A 
insatisfação e a raiva estão se espalhando em muitos de nossos 
países, transformando as agendas políticas. Das idéias de 
fraternidade utópica e de harmonia com a natureza que 
contemplamos durante a pandemia, muito pouco resta. O mundo 
é brutal e cruel. E, apesar de tudo, as pessoas celebram, amam, 
criam e alimentam a esperança.

Devemos lutar contra as tentativas simplistas da imprensa dos 
países desenvolvidos de narrar a América Latina apenas dentro de 
estereótipos de violência e de exotismo. Somos certamente muito 
mais do que isso. Temos que nos apropriar de nossas próprias 
narrativas, contar nossas próprias histórias, e o fazemos sem 
medo, sem regras impostas.

Esse é o objetivo do POY Latam: que olhemos do sul e para o sul, 
que nos dêmos permissão para contar nossas próprias histórias. E 
esta não é uma questão marginal ou super�cial. Construir nossa 
identidade múltipla, híbrida, caleidoscópica, diversi�cada, é uma 
necessidade existencial.

PABLO CORRAL VEGA
Diretor do POY Latam

https://poylatam.org

https://poylatam.org



Vida cotidiana (foto única) – Uma única imagem, que 
deve ter sido registada na Ibero-América, da vida 
cotidiana, do que está próximo a nós, de nossas 
famílias e comunidades - que difere dos eventos atuais 
ou de notícias inesperadas - e que nos ajuda a entender 
quem somos e para onde vamos.

Vida cotidiana (ensaio) – Uma série de até dez 
imagens, que devem ter sido tiradas na Ibero-América, 
do cotidiano, do perto de casa, de nossas famílias e 
comunidades - o que difere dos eventos atuais ou de 
notícias inesperadas - e que nos ajuda a entender quem 
somos e para onde estamos indo.

Notícias (foto única) – Uma fotogra�a de um evento 
de notícias ou de uma questão social atual que deve ter 
sido tirada na Ibero-América.

Notícias (ensaio) – Uma série de até dez fotogra�as 
espontâneas de um evento noticioso ou questão social 
atual, que devem ter sido tiradas na Ibero-América.

Direitos Humanos (ensaio) – Uma série de até dez 
fotogra�as que nos permitem re�etir sobre a importân-
cia dos direitos humanos em nossa região, e sobre as 
ameaças recorrentes e contínuas a eles. Subscrevemos 
a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Carta 
procura proteger os direitos e liberdades dos seres 
humanos contra abusos por parte dos Estados. 
Recomendamos a apresentação de notícias inespera-
das na categoria de notícias. As imagens devem ter sido 
tiradas na América Latina.

Retrato (ensaio) – Uma série de até dez retratos de 
pessoas ou grupos de pessoas que revelam sua essên-
cia ou personalidade. As imagens devem ter sido 
tiradas na América Latina.

Esportes (ensaio)  – Uma série de até dez fotogra�as 
que promovem uma apreciação do esporte ou 
celebram o papel que o esporte desempenha na vida 
dos atletas pro�ssionais, amadores ou do público em 
geral. As imagens devem ter sido tiradas na 
Ibero-América.

A missão do POY Latam nos últimos doze anos tem sido destacar o trabalho de jornalistas e artistas fotográ�cos nos países 
Ibero-Americanos. Acreditamos na importância da fotogra�a documental e seu compromisso com as histórias que ela conta, 
razão pela qual mantivemos algumas das categorias mais relevantes para os tempos atuais. Acreditamos que a fotogra�a se 
expressa mais profundamente em ensaios mais longos. Por esta razão, reestruturamos as categorias e criamos novas 
categorias em relação às narrativas contemporâneas. 

Nas categorias clássicas, as imagens devem re�etir questões que dizem respeito à sociedade contemporânea, 
respeitando a integridade da cena e as circunstâncias encontradas pela pessoa que as registrou.  O respeito à dignidade 
das pessoas é essencial.
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Fotojornalistas no mundo (ensaio) – Esta catego-
ria está aberta a ensaios fotográ�cos realizados fora 
de nossa região, por pessoas que são cidadãos de 
um país ibero-americano. Há muitas pessoas que 
trabalham fora da Ibero-América, retratando o 
mundo para os principais meios de comunicação ou 
agências internacionais ou para si mesmas.

Fotojornalista do ano (portfolio) – Esta categoria 
está aberta a pessoas que trabalham como 
pro�ssionais autônomos, ou em coletivos, agências 
de notícias ou jornais.

O trabalho deve ser de interesse primário para um 
país, para a Ibero-América, ou para o mundo, e 
normalmente criado com a intenção de 
compartilhá-lo nacional ou internacionalmente. 
Os indivíduos que cobrem histórias nacionais ou 
internacionais devem apresentar suas pastas nesta 
categoria. Somente um dos ensaios pode ser 
feito fora da Ibero-América. É permitido 
submeter estes mesmos ensaios também em 
outras categorias.

O candidato deve criar um slide de título (texto 
branco, fundo preto) para separar as histórias. Eles 
não devem colocar seu nome nele, apenas o título 
do ensaio. Preencher os campos de título e legenda 
do IPTC com o título e a descrição. Colocar o slide no 
início de cada história.

Um portfólio deve incluir pelo menos dois (2) ensaios 
fotográ�cos narrativos (de 5 ou mais imagens). As 
imagens individuais podem ser incluídas no início do 
portfólio, mas isto não é obrigatório. Máximo de 50 
imagens (não incluindo slides com blackout). Este 
portfólio deve incluir apenas trabalhos publicados 
ou criados nos dois anos anteriores à data de encerra-
mento do concurso. Um prêmio de US$ 1000 será 
fornecido pela Universidade do Missouri Columbia.

FORMATO CLÁSSICO
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CATEGORIAS



Prêmio Nossa Visão (ensaio) – Nesta categoria, 
receberemos ensaios de até vinte imagens. O prêmio 
será concedido a trabalhos documentais ou artísticos 
que re�itam sobre e da Ibero-América. A categoria 
permite o envio de imagens tomadas em qualquer 
momento da história. O tema deste ano é o barroco 
contemporâneo, o excesso, a hipercomplexidade e a 
hibridização do ibero-americano.

Como diz Fernanda Lopes, citando o poeta Sarduy, o 
barroco é: "substituição; proliferação; condensação; 
deslocamento; justaposição; intertextualidade; 
paródia; erotismo; revolução".

Projetos de longo prazo (ensaio) – Esta é uma 
categoria na qual ensaios de até trinta imagens (30) 
podem ser apresentados, e na qual projetos de longo 
prazo serão considerados, permitindo-nos abordar um 
tema signi�cativo para a compreensão de nossa região. 
Quatro das imagens do projeto devem ter sido 
tomadas nos últimos dois anos, mostrando que o 
criador ainda está trabalhando no tema.

Resignificando os arquivos (ensaio) – Esta categoria 
de até vinte imagens considerará trabalhos baseados 
em imagens de arquivos e coleções; ou releituras e 
re-sinalizações de arquivos de diferentes tipos, mas 
especialmente arquivos fotográ�cos. Procuraremos 
projetos que promovam um diálogo entre o passado e 
o presente, ou que nos permitam re�etir sobre e a 
partir da Ibero-América com base em imagens de 
outros ou nossas próprias.

Novos Talentos (ensaio) – Esta é uma categoria que 
permite a apresentação de ensaios de até dez imagens, 
e está aberta a criadores visuais que, independente-
mente da idade, tenham menos de cinco anos de 
experiência em fotogra�a. Serão premiados trabalhos 
documentais ou artísticos que re�itam sobre a 
Ibero-América e suas múltiplas identidades.

O fotojornalismo tem mudado signi�cativamente nos últimos anos. Muitos criadores visuais se movem livremente entre arte e 
jornalismo, e as rígidas regras do passado se ampliaram para aceitar ambientes reais ou digitais que são conceitualmente justi�ca-
dos. As categorias abertas do POY Latam permitem um maior grau de liberdade criativa e a apresentação de imagens que vão 
além dos cânones tradicionais da fotogra�a documental. Trata-se de contar histórias que nos ajudam a questionar quem somos 
e para onde estamos indo.

Nessas categorias documentais, são permitidas manipulações reais ou digitais, desde que conceitualmente justi�cadas. 
É proibido apresentar trabalhos que já tenham sido apresentados em edições anteriores do POY Latam. É importante que 
quando são utilizadas técnicas digitais ou mesmo inteligências arti�ciais, isto seja explicitamente explicado no legenda 
da imagem.
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Prêmio Ambiente, Carolina Hidalgo Vivar 
(ensaio) – Esta categoria especial premia um ensaio 
fotográ�co de até dez imagens que expande nosso 
apreço pelos cuidadores da natureza e nossa 
compreensão dos danos que nós humanos estamos 
causando ao meio ambiente; e as conseqüências 
devastadoras da mudança climática. A importância 
será dada ao componente humano, ao papel que as 
pessoas desempenham na conservação ou 
destruição da natureza.

Identidade e gênero (ensaio) – Poucas questões 
são tão urgentes quanto aquelas relativas à situação 
da mulher, à dissidência sexual e às identidades 
raciais e culturais. Esta categoria aceita até 10 
imagens que nos permitem re�etir profundamente 
sobre a identidade e as diversidades.

Transmídia (curta-metragem) – Esta categoria 
receberá obras, que combinam múltiplas 
linguagens técnicas e artísticas até um máximo de 
10 minutos de duração. O vídeo será aceito como 
um meio, pois este meio permite a união de 
imagens em movimento, áudio e/ou fotogra�a. 
Favor enviar vídeos através de nossa plataforma 
https://�lmfreeway.com/POYLatam

Fotolibros (livro de fotografia) – Os livros 
submetidos ao concurso devem conter fotogra�a 
documental ou artística e devem ter sido publica-
dos nos 4 anos anteriores à data de encerramento 
desta edição do concurso. As imagens podem ser 
obra de um ou mais fotógrafos. Recomendamos o 
envio dos livros o mais rápido possível após o 
preenchimento deste formulário: 
https://airtable.com/shrBufogCh0bKWnEE
pois o correio pode demorar mais do que o 
esperado. O endereço está no formulário.

FORMATO ABERTO
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Quem pode participar?

Os candidatos devem ser cidadãos de um país 
ibero-americano (ou seja, de toda a América Latina, mais a 
Espanha, Portugal e o Caribe), ou ser residentes legais de um 
país ibero-americano por pelo menos um ano. Em caso de 
dúvida, pediremos prova de nacionalidade ou de residência.

Tipos de imagens aceitas:

No POY Latam 2023 só aceitaremos imagens tiradas na 
Ibero-América, exceto nas categorias "Fotojornalistas no 
Mundo" e "Fotojornalista do Ano", nas quais serão aceitas 
imagens tiradas em qualquer parte do mundo.

As imagens devem ter sido feitas entre 1 de janeiro de 2021 
e 30 de abril de 2023, exceto nas categorias "Nossa Visão", 
"Projetos de Longo Prazo" e "Resigni�cando os Arquivos" 
que não têm este limite.

Nas categorias clássicas, as imagens devem re�etir 
questões que preocupam a sociedade, respeitando a 
integridade da cena e as circunstâncias encontradas pela 
pessoa que fez as imagens.

As categorias abertas, por outro lado, aceitam imagens 
documentais tradicionais, mas também considerarão 
imagens criadas ou manipuladas digitalmente, ou imagens 
construídas, desde que tal manipulação tenha uma 
justi�cativa conceitual.

A importância será dada à qualidade narrativa dos ensaios.

A honestidade em relação às técnicas utilizadas e a 
natureza documental ou artística das imagens será muito 
apreciada. Estas considerações devem ser sempre incluídas 
em legendas. A apresentação de uma imagem artística 
como jornalística pode levar à desquali�cação da artista.

Todas as fotos devem ter sido tiradas na América Latina, 
exceto nas categorias "Fotojornalistas no Mundo" e 
"Fotojornalista do Ano".

Queremos destacar o trabalho de pessoas que retratam a complexidade e diversidade da Ibero-América, além de exotismo e 
estereótipos. Em todas as categorias, o respeito à dignidade humana é essencial.

Colectivos e fotógrafos independentes

As fotogra�as devem ser tiradas por um indivíduo ou 
coletivo, e devem conter apenas o nome do fotógrafo ou 
coletivo no crédito.

Cada jornalista, artista ou coletivo deve preencher um 
formulário de registro.

Registro

A participação no POY Latam é completamente gratuita, 
mas cada entrada só permite a apresentação de até 10 
obras/projetos no total, e um máximo de 2 por categoria. 
Uma foto em uma única categoria de foto é considerada 
como uma entrada/projeto.

As imagens devem ser apresentadas na categoria 
apropriada. Elas não serão alteradas pelos juízes.

Preparação e expedição

Decidimos utilizar a plataforma Picter para receber os 
trabalhos. Infelizmente Picter só tem instruções em 
inglês. Publicaremos as instruções em espanhol e portu-
guês para aqueles que precisam delas.

O candidato terá que criar uma conta no Picter:
https://submit.picter.com/ se ainda não o tiver feito. Eles 
receberão um e-mail com um link de con�rmação. Você 
pode voltar tantas vezes quantas forem necessárias para 
carregar seu material. O POY Latam abrirá no Picter a 
partir de 1º de abril de 2023 e fechará em 30 de abril de 
2021 às 23:59h, horário de Quito e Bogotá.

Os vídeos na categoria Transmídia devem ser enviados 
através de nossa plataforma Film Freeway 
https://�lmfreeway.com/POYLatam.

Os livros devem ser enviados o mais rápido possível 
utilizando o seguinte formulário 
https://airtable.com/shrBufogCh0bKWnEE. 
É melhor não esperar pela abertura da competição. 

REGRAS
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Legendas e informações das fotos

As legendas podem ser indispensáveis ao se julgar. Escreva 
as legendas em espanhol, português ou inglês cuidadosa-
mente. Incorporar seu crédito e local onde a foto foi tirada e 
a legenda completa em seu arquivo usando um programa 
de incorporação de legendas, como Bridge, Photo Mechanic 
ou Lightroom.

Favor incluir todas as informações dentro de cada arquivo no 
campo IPTC. Não podemos ler as informações se elas não 
estiverem embutidas no arquivo. Há diferentes programas 
que podem ser usados para embutir os títulos. Há este 
tutorial para o Bridge: 
https://www.youtube.com/watch?v=dA2pjk9kWUE 
e este para o Photo Mechanic: 
https://www.youtube.com/watch?v=tmps4Hak28o 
que explicam como incorporar as informações dentro de 
arquivos digitais. Lembre-se que você pode baixar uma 
versão experimental do Photo Mechanic aqui:
https://store.camerabits.com/try-photo-mechanic-for-free

É essencial preencher pelo menos os seguintes campos: 
Criador/Fotógrafo (nome do fotógrafo ou coletivo), Legen-
da, Cidade, País, Estado. Colocar a descrição de todo o ensaio 
no campo "Legenda" da primeira imagem do ensaio.

Você poderá classificar as fotos no Picter e certificar-se 
de que todas as informações estejam presentes, pois 
serão automaticamente carregadas a partir dos metada-
dos do arquivo.

Fotos individuais e séries

Apenas uma imagem é permitida dentro de cada arquivo 
.jpg, exceto nas categorias abertas.

Uma foto pode ser apresentada apenas uma vez em uma 
categoria individual.

Uma foto apresentada em uma categoria individual pode 
aparecer em apenas uma série.

Cada série só pode ser apresentada uma vez.

Todas as séries ou ensaios consistem de um grupo de 5 a 10 
fotos, exceto as que oferecem outras instruções.

Uma série ou ensaio não deve ser inscrita mais de uma 
vez na competição. Se várias versões do mesmo ensaio 
forem apresentadas em categorias diferentes, o fotógrafo 
pode ser desclassi�cado pelo júri. Somente a categoria 

"Fotojornalista do Ano" permite a submissão de ensaios 
submetidos em outras categorias, já que se trata de um 
portfólio pessoal.

Tipo de arquivo

As imagens só podem ser enviadas como arquivos .jpg.

O tamanho mínimo é de 4.000 pixels de altura ou largura, 
mas é preferível enviá-los em seu tamanho original.

Se suas fotos originais forem menores que 4000px no 
lado mais longo, sugerimos que você as amplie no 
photoshop para que elas tenham o tamanho mínimo 
aceito por nossa plataforma.

Todas as imagens devem ser gravadas em 8 bits, Adobe 
RGB (de preferência) ou espaço de cor sRGB.

Julgamento e vencedores

O julgamento das categorias clássicas será transmitido 
praticamente nos dias 25 e 28 de maio, e as categorias 
abertas serão julgadas nos dias 26 e 27 de maio. O júri 
será anunciado em breve.

O júri escolherá um ganhador em cada categoria e 
selecionará até cinco inscrições pendentes. O segundo e 
terceiro lugares não serão premiados. Encorajamos os 
juízes a destacar, sempre que possível, uma grande 
variedade de trabalhos.

O júri tem o poder de declarar uma categoria nula ou de 
não conceder o primeiro prêmio, mas eles são sempre 
encorajados a destacar as melhores participações.

O julgamento

O júri de fotogra�a se reunirá on-line e analisará cada uma 
das fotogra�as submetidas ao concurso. Ao contrário dos 
concursos anteriores POY Latam, e porque o julgamento 
será virtual, o júri votará de forma privada e anônima 
dentro da plataforma Picter, e somente as imagens que 
tiverem recebido pelo menos dois votos a�rmativos 
passarão para a rodada �nal, que será transmitida ao vivo 
em nossas redes sociais.

A decisão do júri é de�nitiva.

Os vencedores serão anunciados até sexta-feira, 1º de 
junho de 2023.
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Prêmios

Fotojornalista do Ano: US$1.000 pagos diretamente pela 
POY International.

Vencedores das outras categorias: certi�cados enviados 
digitalmente e vários prêmios a serem concedidos pelos 
patrocinadores, que serão comunicados em tempo hábil.

Respostas rápidas

Todas as séries devem ter de 5 a 10 fotos.

Todas as imagens devem ser feitas na Ibero-América, 
exceto na categoria Ibero-Americanos no Mundo 
(ensaio) e/ou Pessoa do Ano (carteira).

As fotos não precisam ter sido publicadas para serem 
inscritas no concurso.

Qualquer pessoa pode participar, mas a maioria dos 
participantes são pessoas que estão pro�ssionalmente 
envolvidas com fotogra�a ou vídeo.

As fotogra�as devem ter sido tiradas entre 1 de janeiro 
de 2021 e 30 de abril de 2023, exceto nas categorias 
especiais que não estão sujeitas a este limite: "Nossa 
Visão", "Resigni�cando os Arquivos" e "Projetos de Longo 
Prazo".

As fotos devem incluir legendas dentro do arquivo 
digital no campo IPTC, nunca na própria foto. Você 
poderá veri�car se as informações estão corretamente 
inseridas no arquivo ao fazer o upload de suas imagens 
para o Picter. Por favor, não envie fotos sem informações.

O prazo para o upload de seu trabalho é 30 de abril de 
2023 às 23h59 (horário de Quito ou Bogotá).
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Direitos autorais

Os direitos autorais dos trabalhos apresentados 
pertencem às pessoas que criaram as imagens. Eles 
concedem à POY Latam a autorização internacional, 
irrevogável e perpétua para reproduzir os trabalhos 
submetidos ao concurso em qualquer de suas 
publicações, páginas da web ou exposições, sempre 
fazendo referência ao fotógrafo e ao prêmio recebido no 
concurso.

As pessoas que submetem seu trabalho ao POY Latam 
garantem que o trabalho submetido é original e que 
possuem os direitos autorais do trabalho submetido; e 
que a pessoa que submete o trabalho tem o direito de 
publicá-lo física ou digitalmente ou submetê-lo para 
possível exibição e concede ao POY Latam todas as 
permissões necessárias. POY Latam declararam que o 
trabalho submetido ao concurso (1) não infringe os 
direitos autorais, propriedade intelectual, propriedade 
industrial, direitos pessoais ou morais de terceiros, ou 
quaisquer outros direitos, incluindo, mas não limitados a, 
direitos autorais, marca registrada, patente, segredo 
comercial, privacidade, publicidade ou obrigações de 
con�dencialidade; e (2) que em nenhum caso viola a 
legislação estadual, federal, provincial ou local aplicável.

https://poylatam.orghttps://poylatam.org
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