
REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO

Vídeo comemorativo do Dia Mundial do Médico de Família, 2022

Artigo 1º
Objeto

No âmbito do seu projeto associativo a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF) deseja
comemorar o Dia Mundial do Médico de Família a 19 de maio de 2022. Para o efeito, atribui um prémio de vídeo
comemorativo do dia.

Artigo 2º
Condições de participação

Para a participação são elegíveis todos os sócios APMGF no pleno usufruto dos seus direitos.

Artigo 3º
Requisitos e prazos de participação

Os candidatos inspirados no lema “Sempre próximos para cuidar” deverão enviar até às 23h59 do dia 4 de maio
de 2022 um vídeo:

a. Com a duração máxima de 90 segundos
b. Por wetransfer para o endereço eletrónico apmgf@apmgf.pt
c. Acompanhado da identificação (nome e número de sócio da APMGF) do proponente, bem como dos 

restantes colaboradores
d. Declaração de autoria com o respetivo consentimento de divulgação através dos meios de comunicação 

da APMGF e expressos neste regulamento, para cada um dos autores.
e. Declaração de consentimento para utilização de imagem de terceiros (se for o caso)

Artigo 4º
Seleção

1. As candidaturas recebidas na sede da APMGF até ao limite do prazo serão analisadas por um júri composto
por três membros da Direção Nacional.
2.  Serão selecionados 10 vídeos e posteriormente divulgados no site da APMGF e difundidos nas redes sociais,
entre 9 e 18 de maio (um vídeo por dia).
3. No dia 19 de maio será divulgado o vídeo vencedor com uma breve reportagem com os seus autores.

Artigo 5º
Prémio

O vídeo vencedor receberá uma inscrição para duas pessoas para o 40º Encontro Nacional de Medicina Geral e
Familiar, comemorativo dos 40 anos da APMGF.

Artigo 6º
Contestação

Atendendo à natureza lúdica do concurso não está previsto haver lugar a contestação.

Artigo 7.º
Dúvidas

As  dúvidas  de  interpretação  do  presente  Regulamento  devem  ser  remetidas  para  o  endereço  de  correio
eletrónico apmgf@apmgf.pt.

mailto:apmgf@apmgf.pt
mailto:apmgf@apmgf.pt

