  
  

Participantes
O concurso é dirigido a todos os interessados, com exceção dos elementos da
Comissão do Aleitamento Materno e do júri.
Participação
∙ Para participar no concurso deverá enviar as fotografias para o e-mail;
aleitamentomaterno@hff.min-saude.pt
∙ No email deverá constar o nome do participante e o contacto telefónico;
∙ No assunto do email deverá constar: Concurso de fotografia: Amamentar é
Saúde.
Prazos
∙ O período de envio das fotografias decorre até ao dia 30 de setembro de
2021;
∙ De 1 a 3 de outubro o júri seleciona 20 fotografias para publicação, pelo ∙
Gabinete de Comunicação do HFF, no Instagram/Facebook do HFF;
∙ O público vota nas suas fotografias preferidas de 4 a 7 de outubro, sendo as
3 mais votadas premiadas;
∙ O período de exposição das 20 fotografias decorrerá na semana de 4 a 8 de
outubro no átrio principal do Hospital;
∙ A sessão de entrega dos prémios será realizada em formato online, no dia 8
de outubro, das 13h às 14h com apresentação de um vídeo sobre a IHAB e o
Aleitamento Materno.
Critérios de seleção
∙ Originalidade;
∙ Adequado ao tema “Amamentar é Saúde”;
∙ Expressão artística.
Condições Técnicas das Fotografias
∙ As fotografias devem ter sido tiradas pelos fotógrafos concorrentes,
garantindo assim que têm todos os direitos de propriedade e utilização da
imagem integralmente e em exclusivo;
∙ Não existem restrições à edição de imagem;
∙ Cada concorrente pode enviar no máximo 3 fotografias, a cores ou a preto e
branco;
∙ O limite do tamanho das fotografias é de 25Mb, podendo as 3 fotografias ser
enviadas em 3 e-mails distintos;
As fotografias deverão ser enviadas para o e-mail:
aleitamentomaterno@hff.min-saude.pt., em formato JPG.

Direito de Autorização da Utilização por Terceiros
∙ Com a participação no concurso, os concorrentes autorizarão tacitamente o
arquivo e a utilização futura das fotografias pelo Núcleo do Aleitamento
Materno do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca;
∙ Por utilização futura entenda-se a sua exposição, divulgação e reprodução
em edições, exposições permanentes, cartazes, internet, redes sociais e
outros, ao abrigo deste concurso, e sempre que possível com a referência ao
autor da fotografia;
∙ A Comissão Organizadora não se responsabiliza por quaisquer extravios ou
danos dos ficheiros.
Organização
∙ Núcleo do Aleitamento Materno.
Júri
O júri será constituído pelos seguintes elementos:
∙ Antonieta Mendes da Silva (Presidente da Comissão do Aleitamento
Materno);
∙ Bruno Gago (Assistente Administrativo Coordenador);
∙ Daniel Lanzas (Enfermeiro Especialista);
∙ Suplente: João Nabais (Técnico Superior Principal);
∙ Público: realização de uma votação via Instagram/Facebook, com o
máximo de 20 fotografias (selecionadas pelo júri anterior).
Classificação das fotografias vencedoras e selecionadas e prémios
∙ O júri do concurso procederá à seleção de 20 fotografias, que serão expostas
na semana de 4 a 8 de outubro no átrio principal do Hospital e no
Instagram/Facebook;
∙ A votação das fotografias pelo público via Instagram/Facebook decorre de 4
a 7 de outubro entre as 20 fotografias selecionadas pelo júri, sendo as 3 mais
votadas premiadas.
Prémios
1º Prémio – mini sessão fotográfica – realizada pelo enfermeiro e fotógrafo
Daniel Lanzas;
2º Prémio - cabaz com produtos para o bebé;
3º Prémio – livro “O bebé sabe comer” de Marília Pereira.
Aceitação
A participação no concurso pressupõe a plena aceitação de todas as regras do
presente regulamento.
Casos omissos
Os casos omissos neste regulamento são da competência da Comissão
Organizadora.
Contactos
Quaisquer esclarecimentos deverão ser endereçados para a organização
através do email aleitamentomaterno@hff.min-saude.pt.

