Concurso Internacional de Fotografia e Vídeo “Imagens da Pandemia”

REGULAMENTO
A APDH convida-o a participar no Concurso Internacional de Fotografia e Vídeo - “Imagens da
Pandemia”. O presente Regulamento define os objetivos, os destinatários e as especificações que regem
a participação no concurso.
Enquadramento:
No atual contexto de resposta dos serviços nacionais de saúde à pandemia COVID-19, a Associação
Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar (APDH), no âmbito do 8º Congresso Internacional dos
Hospitais decidiu criar um concurso internacional de fotografia e de vídeo que retrate o impacto da
pandemia COVID-19 nos serviços de saúde, nos seus profissionais e nos utentes.
Objetivos:
Pretende-se com esta iniciativa preservar a memória histórica do momento que atravessamos nos
diversos sistemas de saúde, sensibilizar para a importância de cuidados de saúde de qualidade e
celebrar os profissionais que representam a linha da frente no combate à pandemia.
Destinatários:
Profissionais de Saúde, Utilizadores dos Serviços de Saúde e Comunidade em geral
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Especificações:
A submissão de uma fotografia ou vídeo deverá cumprir as seguintes especificações:
●
●
●

A fotografia pode ser criada com uma máquina fotográfica, smartphone ou tablet (para fotografia resolução mínima de 2048x1536 pixels, até 5MB, em formato .jpg)
O vídeo deve ter formato .mp4 com a duração máxima de 1 minuto. Pode ser em imagem real ou
animado.
Cada submissão deve ser acompanhada por um formulário com os seguintes dados:
- Título da obra
- Frase com uma breve descrição da obra e/ou pensamento que evoca em inglês
- Nome do autor
- Contacto telefónico
- Data e Local de criação
- Assinatura do candidato

Submissão de Trabalhos:
● Apenas será aceite a submissão de uma fotografia e de um vídeo por pessoa.
● A fotografia / vídeo é seu material original, devendo garantir a sua autoria e toda a responsabilidade
decorrente de reclamações de terceiros no que diz respeito a direitos de autor.
● Submissões devem ser efetuadas para o e-mail cih@apdh.pt acompanhadas pelo Formulário de
Candidatura, um anexo de Declaração de cedência dos direitos de autor com confirmação explícita
da autoria das fotografias e/ou vídeo e um Consentimento de captação de imagem (exigido somente
se efetuada captação de imagem de terceiros).
● As submissões serão alvo de uma pré-seleção pela Comissão Organizadora para aferir o
cumprimento das especificações constantes deste regulamento.
Prémios:
● Projeção dos materiais vencedores durante o 8º Congresso Internacional dos Hospitais “Saúde
6.0: Pessoas e Tecnologia”
● Distinção anunciada durante o Congresso, sob a forma de certificado de mérito digital
● O Top 3 de fotografias irá integrar a publicação digital (gratuita) “Crónicas de uma pandemia”
● As melhores fotografias nacionais serão submetidas na plataforma “Memória Covid”
● Disponibilização do Top 3 de fotografia e vídeo no Website e redes sociais da APDH
● Poderão ser definidas outras formas de reconhecimento público pela APDH
Calendário:
●
●
●

Submissão de candidaturas - até 25 de outubro (alargamento do prazo)
Votação pública online - de 27 de outubro a 8 de novembro
Comunicação dos vencedores no Congresso - 27 de novembro

Omissões:
● Os casos omissos no presente Regulamento, serão decididos pela Comissão Organizadora do 8º
Congresso Internacional dos Hospitais
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