
3ªs Jornadas GEsPal

Regulamento do 2º Concurso de Fotografia Digital - GEsPal

1. ÂMBITO E APLICAÇÃO 

O  concurso  de  fotografia  digital,  organizado  pelo  Grupo  de  Estudos  de
Cuidados Paliativos (GEsPal) da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar
(APMGF),  tem  por  objetivo  estimular  o  gosto  pela  fotografia  como  forma  de  arte
através  da  qual  se  promove  a  divulgação  e  o  estudo  dos  Cuidados  Paliativos,
reconhecendo e premiando a criatividade artística dos profissionais de saúde que se
dedicam a esta área de cuidados.

O concurso é temático e sujeito ao tema definido: “Cuidados Paliativos e os
Cuidados de Saúde Primários”.  A abordagem do tema depende exclusivamente da
interpretação do autor, devendo a mesma ficar clara na memória descritiva.

A  participação  no  Concurso  não  priva  o  interessado  da  participação  nas
restantes iniciativas associadas às 3ªs Jornadas GEsPal.

2. TIPO DE FOTOGRAFIAS 

-  Fotografia  clínica:  toda a fotografia  em contexto clínico,  vocacionada para
aplicações que transmitam a interpretação subjetiva que o autor confere à realidade
fotografada dos cuidados paliativos.

- Fotografia digital

- Cores e/ou preto e branco

- A edição digital de imagem é autorizada

- Os trabalhos devem ser apresentados em formato jpg e enviados em formato
eletrónico para o email secretariaapmgf1@apmgf.pt

- No email  devem constar  Nome, Categoria profissional,  morada, correio
eletrónico, contacto telefónico, título da fotografia e local e ano em que a imagem
foi captada.

- A memória descritiva deve ter no máximo 500 caracteres

- A fotografia não deve incluir qualquer elemento identificativo do candidato

3. PARTICIPANTES

Podem participar  no “2º  Concurso  de Fotografia  Digital  -  GEsPal”  todos os
congressistas, nacionais e internacionais, inscritos nas 3ªs Jornadas GEsPal.



A participação é gratuita e implica a concordância/conformação com todos os
pontos deste regulamento e a aceitação do mesmo.

4. CLÁUSULAS RESOLUTÓRIAS 

A organização pode anular o concurso de pleno direito e a qualquer momento,
não sendo concedida qualquer indemnização aos concorrentes. 

A Comissão Organizadora das 3ªs Jornadas GEsPal decide livremente sobre a
admissão ou exclusão ao Concurso, sem possibilidade de recurso.

Uma vez entregue e admitido o objeto da candidatura não pode sofrer qualquer
alteração ou substituição.

5. INSCRIÇÕES
1. A inscrição no “2º Concurso de Fotografia Digital - GEsPal” deve ser realizada

pelos interessados através do e-mail: secretariaapmgf1@apmgf.pt
2. A candidatura é individual e apenas é permitida uma inscrição por concorrente.
3. Com a admissão do pedido de inscrição será disponibilizado ao interessado o

comprovativo de inscrição.
4. Para  participação  no  Concurso  é  admitida  a  inscrição  no  Concurso  até  às

00h:00 do dia 1 outubro de 2021.
5. Apenas  serão  aceites  as  fotografias  apresentadas  por  participantes

devidamente inscritos no Concurso e nas 3ªs Jornadas.
6. Cada participação está condicionada ao número mínimo de 1 (uma) fotografia

e máximo de 3 (três) fotografia.
7. Para ser aceite deve incluir o consentimento informado de quaisquer pessoas

incluídas nas fotografias (doentes ou profissionais de saúde).
8. Enviar a declaração de cedência de direitos de imagem.

6. JÚRI

O júri para seleção das candidaturas será constituído por:

- Carlos Frazão, Célia Silva, Jorge Silva

A decisão do júri é irrevogável não havendo lugar a recurso. 

As três fotografias com melhor classificação serão selecionadas e estarão 
disponíveis em plataforma online, cada participante das jornadas terá oportunidade
de votar numa fotografia sendo ordenados os prémios de acordo com a votação.

7. PRÉMIOS 

1º Prémio: Livro Palliative Care Formulary - PCF7 - Seventh edition



2º Prémio: Livro Oxford Textbook of Palliative Medicine – Fifth edition

3º Prémio: Inscrição no 39º Encontro Nacional de Medicina Geral e Familiar

DIREITOS 

1. O participante garante a autoria das fotografias enviadas a Concurso e que a sua
utilização não infringe direitos de autor ou de propriedade intelectual de terceiros. 

2. O participante deve fazer acompanhar as fotografias por uma declaração (ANEXO)
que garante a autorização das mesmas para exposição, publicação e utilização pelo
GEsPal (APMGF) nos seus meios de comunicação. 

3. O GEsPal (APMGF) assume o direito de utilização das fotografias enviadas nos
seus meios de comunicação, garantindo a identificação da autoria das mesmas. 

4. A utilização futura, pelos autores, da obra premiada deve ser do conhecimento do
GEsPal (APMGF), com a sua a autorização expressa. 

8. PROPRIEDADE DAS FOTOGRAFIAS 

1. A propriedade intelectual dos trabalhos enviados é do participante. 

2. A propriedade física dos trabalhos enviados é do GEsPal (APMGF).

 3. O GEsPal (APMGF) não poderá dar às fotografias recebidas outro fim não previsto
no presente concurso, sem autorização do respetivo autor. 

4.  Sempre  que  as  fotografias  forem  utilizadas  deve  ser  expressa  a  menção  ao
respetivo autor.




