REGULAMENTO
Concurso de Fotografia Os Limites do Corpo Humano
ÂMBITO E APLICAÇÃO
1. O concurso de fotografia Os Limites do Corpo Humano é um concurso organizado pela Ordem dos Médicos  Região
do Sul, por ocasião das comemorações dos 80 anos da Ordem dos Médicos.
2. O concurso está aberto a todos os médicos inscritos na Ordem dos Médicos.
3. Na sequência do concurso será feita uma exposição de fotografia na sede da Região Sul da Ordem dos Médicos, com
as fotografias selecionadas pelo Júri.
4. Será também publicado um livro com as fotografias selecionadas pelo Júri.
5. O concurso é temático e sujeito ao tema definido  Os limites do corpo humano. A abordagem do tema depende
exclusivamente da interpretação do autor, devendo a mesma ficar clara na memória descritiva.
6. O concurso é realizado ao abrigo de uma parceria entre a Região do Sul da ordem dos Médicos com a Fundaçión Ramón
Areces e o El Corte Inglés.
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
1. A inscrição no concurso é gratuita.
2. A participação está aberta a todos os médicos inscritos na Ordem dos Médicos.
3. A candidatura é individual.
4. As fotografias enviadas devem ser originais e da responsabilidade do concorrente.
5. As fotografias enviadas devem ser incluídas num Dossier de Candidatura com um máximo de 7 fotografias por
candidato.
6. O Dossier de Candidatura é composto por um portefólio fotográfico, memória descritiva do mesmo, Biografia do autor
e Ficha de Inscrição. Para que a candidatura seja aceite é obrigatório o envio de todos estes elementos.
7. O portefólio deve ser enviado em suporte digital e em papel.
8. Os elementos do Conselho Regional do Sul e seus familiares diretos estão inibidos de se candidatar.
DOSSIER DE CANDIDATURA
1. Portefólio fotográfico:
a. Até 7 fotografias, do mesmo formato e com a mesma qualidade de impressão.
b. As dimensões mínimas das imagens a concurso serão de 2000x3000 píxeis, no caso de serem fotografias digitais
ou digitalizadas.
c. As fotografias devem estar no formato JPEG.
d. Suporte em papel fotográfico entre as dimensões de 18x24 a 30 x 40 cm.
e. Suporte digital em CD, DVD ou pen.
f. Cada fotografia deve ser identificada com um nome que deverá constituir o título do ficheiro informático, e com
uma etiqueta colocada no verso da fotografia, com legenda, nome do autor e título do portefólio.
2. Memória descritiva do portefólio:
a. Texto de apresentação até 5.000 caracteres.
b. Sinopse da apresentação até 500 caracteres.
c. Ficha técnica do equipamento utilizado.

3. Biografia do autor:
a. Texto até 2500 caracteres.
b. Cópia de Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão.
c. Cópia de Cédula Profissional.
4. Ficha de Inscrição
5. Suporte digital
a. Podem ser utilizados CD, DVD ou pen.
b. O dispositivo utilizado deve incluir:
I. Portefólio
II. Memória Descritiva
III. Biografia do autor
IV. Cópia de Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão
V. Cópia de Cédula Profissional
VI. Ficha de inscrição
RECEÇÃO DE CANDIDATURAS
1. O dossier de candidatura deve ser enviado por correio registado até dia 17 de Setembro de 2018 para a Ordem dos Médicos:
Concurso Os Limites do Corpo Humano
Ordem dos Médicos  Região do Sul
Av. Almirante Gago Coutinho nº 151
Lisboa  Portugal
2. As candidaturas poderão, ainda, ser entregues pessoalmente na Sede da Região do Sul da Ordem dos Médicos, devendo
os candidatos ficar com um comprovativo da respetiva entrega.
3. O dossier não será devolvido.
4. A Ordem dos Médicos não se responsabiliza por extravios ou candidaturas em más condições.
AVALIAÇÃO E SELEÇÃO
1. As candidaturas são avaliadas por um júri previamente definido que escolhe os premiados, as obras a expor e as que farão
parte do livro.
2. O júri reserva-se o direito, caso assim o decida, de não atribuir a totalidade dos prémios, por motivo devidamente
fundamentado.
3. Não será pago qualquer valor a título de prémio aos médicos que não tenham o pagamento das respectivas quotas
regularizado à data da entrega das candidaturas.
4. O júri utilizará como principais critérios de avaliação a qualidade da foto, a excelência técnica, a narrativa do portefólio,
a ligação entre foto e narrativa, originalidade e universalidade.
JÚRI
O Júri do Concurso é composto por:
1. Dr. Jorge Penedo, Vice-Presidente da Ordem dos Médicos, que preside;
2. Dr.ª. Susana Santos, em representação do El Corte Inglés e da Fundaçión Ramón Areces;
3. Mestre António Homem Cardoso, fotógrafo;

4. Dr. António Pedro Ferreira, fotógrafo e médico;
5. Professora Dr.ª Isabel Ritto, médica e Professora da Faculdade de Belas Artes.
PRÉMIOS
 1º Prémio:1500 
 2º Prémio: 500 
 3º Prémio: 250 
 As 20 melhores fotografias farão parte da exposição  Os Limites do Corpo Humano
 As 50 melhores fotografias farão parte do livro  Os Limites do Corpo Humano
APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS
1. As deliberações do júri e os prémios atribuídos serão anunciados no site da Ordem dos Médicos  Região do Sul e na Medi.com.
2. Os autores premiados serão avisados por mail.
3. Os 3 primeiros prémios serão entregues na cerimónia de abertura da Exposição: Os limites do Corpo Humano que ocorrerá
na Galeria da Ordem dos Médicos.
DIREITOS
1. O participante garante a sua autoria das fotografias enviadas a concurso e que a sua utilização não infringe direitos
de autor ou de propriedade industrial de terceiros.
2. Em caso de fotografias com pessoas passíveis de serem identificadas, o participante deve fazer acompanhar as fotografias
por uma declaração que garante a autorização das mesmas para exposição, publicação e utilização pela Ordem dos Médicos
nos seus meios de comunicação.
3. A Ordem dos Médicos assume o direito de utilização das fotografias enviadas nos seus meios de comunicação,
garantindo a identificação da autoria das mesmas.
4. As utilizações futuras, pelos autores, das obras premiadas devem ser do conhecimento da Ordem dos Médicos e obter dela
a autorização expressa.
5. Os autores não poderão expor em outros locais as obras selecionadas para a Exposição Os limites do Corpo Humano,
até ao final da mesma.
PROPRIEDADE DAS FOTOGRAFIAS
1. A propriedade intelectual dos trabalhos enviados é do participante.
2. A propriedade física dos trabalhos enviados é da Ordem dos Médicos.
3. A Ordem dos Médicos não poderá dar às fotografias recebidas outro fim não previsto no presente concurso, sem
autorização dos respectivos autores.
4. Sempre que as fotografias forem utilizadas, deverão fazer expressa menção ao respectivo autor.
CLÁUSULAS RESOLUTÓRIAS
1. A organização pode anular o concurso de pleno direito e a qualquer momento, não sendo concedida qualquer indemnização
aos concorrentes.
2. A participação neste concurso implica a concordância/conformação com todos os pontos deste regulamento e a aceitação
do mesmo.

