Concurso de Fotografia inserido no âmbito
do I Congresso Internacional de Comunicação e Marketing
em Cuidados Paliativos
Tema
Um outro olhar sobre os cuidados paliativos
Este concurso pretende sensibilizar os cidadãos para a emergência de uma
sociedade mais compassiva, através de registos fotográficos dos que pensam e
abraçam os cuidados paliativos, bem como de tudo aquilo que representa a
salvaguarda dos direitos de quem deles necessitam.
Com esta iniciativa, a APCP visa divulgar um outro olhar sobre os cuidados
paliativos.
Regulamento de candidatura
1.

Participação no concurso

1.1 A participação no concurso requer a inscrição dos participantes no I
Congresso Internacional de Comunicação e Marketing em Cuidados Paliativos.
1.2 Os
participantes
no
concurso
deverão
enviar
para,
joana.marques@admedic.pt, até ao dia 25 janeiro 2020, os seguintes
elementos:
a. Fotografia (até um máximo de duas por autor).
b. Nome do Autor; Contacto telefónico e e-mail; Título/Tema da fotografia;
Local de registo e Descrição da fotografia.
c. Termos de redação do e-mail de envio: (À Comissão Organizadora: Tendo
sido lançado, no âmbito do Congresso Internacional de Comunicação e
Marketing em Cuidados Paliativos, o concurso de fotografia, enviamos a
nossa proposta. Ao participar, confirmamos que somos o autor das
fotografias enviadas e, portanto, concedemos à APCP todos os direitos de uso
das mesmas. As fotografias enviadas são livres de direitos de terceiros, em
particular, todas as pessoas identificáveis nas fotografias deram o seu
consentimento em relação ao uso acima mencionado. Autorizamos ter o
nosso nome mencionado como autor junto das fotografias. Ao enviar as

fotografias, como participante, concordamos com os termos de participação.
O processo legal é excluído.
d. A cada fotografia enviada será atribuído um código de forma a garantir o
anonimato e a avaliação cega por parte do júri.
2.

Condições de admissão

2.1 As fotografias devem ter o tamanho de 30cm x 40cm.
2.2 As fotografias têm de estar relacionadas com o tema do concurso.
2.3 Apenas serão consideradas fotografias e não qualquer outro tipo de
imagens, como retratos e desenhos.
2.4 As fotografias enviadas não podem estar assinadas pelo participante ou
ter qualquer tipo de símbolo.
2.5 Apenas serão admitidas a concurso as fotografias com registo de envio
até ao dia 10 de janeiro de 2020.
2.6 A deteção de plágio implicará a exclusão do participante do concurso.
3. Júri e Processo de seleção:
3.1 O júri é constituído por 3 elementos.
3.2 Caberá ao júri a rejeição liminar das fotografias que não cumpram os
requisitos exigidos.
3.3 De entre as fotografias submetidas a concurso serão selecionadas as que
cumprem os requisitos, sendo os autores notificados da decisão do júri, até ao
dia 7 de fevereiro de 2020.
3.4 O autor das fotografias selecionadas deverá proceder à sua impressão e
entrega no dia 21 de fevereiro, no período da manhã, junto do secretariado.
3.5 Caberá ao júri e aos participantes do evento votar as duas melhores
fotografias (cabendo a cada um a ponderação de 50%).
3.6 Na avaliação das fotografias serão considerados os seguintes critérios:
criatividade, originalidade, estética, qualidade fotográfica e relevância da
mensagem.
4. Prémio:
4.1 Será atribuído um prémio aos 2 melhores trabalhos.
4.2 A entrega dos prémios será feita no final dos trabalhos do dia 22 de
fevereiro de 2020.
4.3 No caso da não presença do(s) autor(es) ou de seu representante, o(s)
prémio(s) será(ão) entregue(s) à 3.ª e 4.ª fotografia mais votada.

5. Disposições finais:
5.1 As fotografias e ficheiros enviados não serão devolvidos aos respetivos
autores.
5.2 A APCP reserva-se o direito de divulgar e promover as fotografias
recebidas.
5.3 A comissão organizadora não se responsabiliza por plágios ou pelo uso
indevido de ficheiros de terceiros.
5.4 A participação no concurso, consumada através da inscrição no
Congresso e na entrega da fotografia, implica a aceitação de todas as condições
presentes neste regulamento.
5.5 Casos omissos neste regulamento serão apreciados e decididos pelo júri.

