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I FÓRUM USISM 

REGULAMENTO - CONCURSO FOTOGRÁFICO “UM OLHAR PARA ALÉM DA USISM” 

Objetivo 

O concurso fotográfico “Um olhar para além da USISM” é promovido pela Unidade de Saúde da 

Ilha de São Miguel (USISM) e está inserido no âmbito do I Fórum USISM: Um desígnio, novos 

desafios! 

Tem como objetivo primordial reunir um conjunto de registos fotográficos que espelhem a USISM, 

os seus profissionais e as suas atividades mostrando através da arte fotográfica “quem somos, o 

que fazemos e para quem fazemos”. 

As fotografias serão expostas no Teatro Micaelense – Centro Cultural e de Congressos no decorrer 

do fórum. As fotografias vencedoras serão eleitas pelos participantes do fórum mediante votação 

efetuada no local. Serão entregues certificados de participação a todos os fotógrafos e haverá uma 

menção honrosa às três fotografias que obtiverem maior votação. 

Posteriormente, todas as fotografias a concurso serão apresentadas numa exposição itinerante que 

irá percorrer os centros de saúde da USISM. 

Participação 

1. Pode participar neste concurso qualquer fotógrafo, amador ou profissional, que esteja 

inscrito no I Fórum USISM: Um desígnio, novos desafios! 

2. A participação é gratuita e cada fotógrafo poderá submeter, no máximo, dois registos 

fotográficos (dependendo do número de participantes poderá apenas ser apresentada uma 

fotografia por cada participante)  

3. Os participantes deverão enviar as suas fotografias para o e-mail fotografia@usism.pt 

com as seguintes informações:  

 Nome (idêntico ao enviado no formulário de registo no fórum); 

 Nome a constar na fotografia;  

 Contacto telefónico;  

 Título da(s) fotografia(s);  

 Localização onde foram tiradas;  
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 Indicação de qual a fotografia a ser incluída no concurso caso apenas haja 

disponibilidade de apresentar uma. 

4. As fotografias poderão ser submetidas a partir da data de divulgação do presente 

regulamento e no máximo até ao dia 16 de janeiro de 2017; 

5. O concurso está limitado aos primeiros 30 participantes (podendo ser alargado caso 

reúnam condições para tal); 

6. A organização enviará um e-mail a confirmar a receção da(s) sua(s) fotografias. 

7. A participação neste concurso pressupõe a aceitação de todas a regras do presente 

regulamento. 

Condições Técnicas 

1. As fotografias deverão ser enviadas na máxima qualidade possível, com um formato de 2:3 

e com uma dimensão mínima de 1600 pixéis no seu lado menor, podendo ser a cores ou a 

preto e branco; 

2. As fotografias enviadas não podem ter qualquer tipo de moldura, assinatura ou qualquer 

outra marca que permita identificar o seu autor ou artefacto não fotográfico; 

3. Serão aceites todos os tipos de imagens de origem fotográfica, sem distinção entre as 

várias técnicas de obtenção de imagem, desde que respeitem o objetivo do concurso; 

4. As fotografias deverão ser enviadas em formato JPEG; 

5. A comissão organizadora do fórum reserva-se o direito de pedir esclarecimentos e/ou 

excluir qualquer fotografia que não respeite o presente regulamento. 

Direitos de Autor 

1. Os participantes no concurso, declaram que são os autores das fotografias submetidas, 

estando na sua posse todos os direitos relacionados com estas imagens. Toda e qualquer 

reivindicação de direitos feitos por terceiros será da exclusiva responsabilidade do 

participante; 

2. Os participantes reconhecem que a sua participação é voluntária, cedendo tacitamente à 

USISM, os direitos sobre as fotografias sem direito a qualquer remuneração ou 

compensação. 


