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REGULAMENTO 
 
Preâmbulo 
 
O Serviço de Humanização do Hospital de São João, do Porto, no desempenho da 
sua missão pioneira, lança o II Concurso de Fotografia e o I Concurso Literário. Aberta 
à participação de toda a comunidade, de quem espera amplo acolhimento e 
participação empenhada, esta iniciativa pretende estimular o contributo de todos na 
construção de um hospital mais humanizado. 
 
 
1. Tema 
 
“Ser solidário”. 

No dia 27 de Novembro de 2009, o Conselho de Ministros da União Europeia declarou 
oficialmente 2011 “Ano Europeu das Actividades Voluntárias que Promovam uma 
Cidadania Activa”. O Hospital de São João – ‘grande casa da solidariedade’ – associa-
-se a esta celebração desafiando a comunidade a apresentar propostas de expressão 
criativa em fotografia, poesia ou prosa (conto) sobre o mote “Ser solidário”. 
 
 
2. Objectivos 
 
O objectivo deste concurso consiste em: 1) despertar a criatividade das pessoas que, 
encontrando na arte da fotografia ou da escrita um modo admirável de expressão, 
queiram reflectir nos seus trabalhos as múltiplas abordagens desta temática, 2) 
sensibilizar a comunidade para o exercício da solidariedade e 3) estimular a 
descoberta da solidariedade como escola de cidadania activa. 
 
 
3. Destinatários 
 
O concurso é aberto à participação de todas as pessoas, sem restrições. 
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4. Requisitos técnicos das obras a concurso 
 
1. Concurso Fotográfico 
 
a) As fotografias apresentadas devem ser originais; 
b) As fotografias devem ser inéditas, nunca tendo sido apresentadas noutro concurso 
nem publicadas; 
c) Não poderá ser apresentada nenhuma fotografia cujos direitos de propriedade 
intelectual não pertençam integralmente e sem excepção ao participante no concurso; 
d) Não serão admitidas a concurso imagens digitalmente manipuladas ou 
composições que reúnam mais do que uma fotografia; 
e) Cada participante poderá concorrer, no máximo, com duas fotografias, a cores ou 
preto e branco; 
f) As fotografias apresentadas terão o formato de 20x30cm, com a referência, em 
etiqueta colada no verso, do pseudónimo do(a) autor(a), do título da obra e da data e 
local onde foi efectuada a fotografia; 
g) As fotografias devem ser acompanhadas de um ficheiro digital, em suporte CD, 
formato JPG, com uma resolução mínima de 2560X1920 pixels. 
 
2. Concurso Literário  
 
a) Os textos apresentados, em poesia ou prosa (conto), devem ser originais; 
b) Os textos devem ser inéditos, nunca tendo sido apresentados noutro concurso nem 
publicados; 
c) Não poderá ser apresentado nenhum texto cujos direitos de propriedade intelectual 
não pertençam integralmente e sem excepção ao participante no concurso; 
d) Cada participante poderá concorrer apenas com um texto em poesia ou em prosa 
(conto); 
e) O texto em poesia não deverá exceder 2 páginas A4, com espaçamento duplo entre 
linhas, com tipo de letra Times New Roman, tamanho 12, e será assinado com o 
pseudónimo do(a) autor(a); 
f) O texto em prosa (conto) não deverá exceder 5 páginas A4, com espaçamento 
duplo entre linhas, com tipo de letra Times New Roman, tamanho 12, e será assinado 
com o pseudónimo do(a) autor(a); 
g) Cada participante só poderá participar numa modalidade do Concurso Literário 
(poesia ou prosa). 
 
 
5. Inscrição e recepção dos trabalhos 
 
a) A inscrição é gratuita, devendo cada participante preencher a ficha de inscrição e 
declaração disponibilizada na página da internet do Hospital de São João 
(www.hsjoao.min-saude.pt) ou no Serviço de Humanização deste Hospital; 
b) As fotografias acompanhadas do CD devem ser apresentados em envelope 
fechado, identificado exteriormente por um pseudónimo e pela referência: Concurso 
de Fotografia “Ser Solidário”. No seu interior, um outro envelope fechado, deverá 



� � �

�

Serviço de Humanização 

conter a declaração e a ficha de inscrição com a identificação do autor (nome 
completo, pseudónimo, idade, morada, telemóvel, telefone e e-mail). Este envelope só 
será aberto pelo júri, após a escolha das fotografias premiadas; 
c) As fotografias e os CD’s entregues a concurso não serão devolvidos; 
d) Os textos em poesia e em prosa (conto) devem ser apresentados em envelope 
fechado, identificado exteriormente por um pseudónimo e pela referência: Concurso 
Literário “Ser Solidário”. No seu interior, um outro envelope fechado, deverá conter 
a declaração e a ficha de inscrição com a identificação do autor (nome completo, 
pseudónimo, idade, morada, telemóvel, telefone e e-mail). Este envelope só será 
aberto pelo júri, após a escolha dos textos escolhidos; 
e) Serão excluídos do concurso todos os trabalhos que contenham no exterior de 
qualquer dos envelopes o nome verdadeiro ou qualquer outro elemento que identifique 
o autor; 
f) As fotografias, o CD, o(s) texto(s), a declaração e a ficha de inscrição deverão ser 
entregues no Serviço de Humanização do Hospital de São João (Porto) ou enviados 
para: 

Serviço de Humanização 
Hospital de São João, EPE 
Alameda do Professor Hernâni Monteiro 
4200-319 PORTO 

 
g) Serão considerados em concurso todos os trabalhos recepcionados até ao dia 9 de 
Junho de 2011. 
 
 
6. Direitos 
 
Os autores das fotografias cedem gratuitamente os direitos de utilização, exibição e 
reprodução das fotografias ao Serviço de Humanização do Hospital de São João para 
fins promocionais e/ou culturais, comprometendo-se o mesmo a divulgar sempre o 
nome do autor. 
Os autores dos textos cedem gratuitamente os direitos de utilização dos seus textos, 
ou parte destes, ao Serviço de Humanização do Hospital de São João para fins 
promocionais e/ou culturais, comprometendo-se o mesmo a divulgar sempre o nome 
do autor. 
 
 
7. Composição e competências do Júri 
 
1. Concurso Fotográfico 
 
a) O Júri do Concurso Fotográfico será composto por 5 elementos: um profissional de 
fotografia, um representante do C.A. do HSJ, um representante do Serviço de 
Humanização e dois representantes de profissionais do HSJ. 
b) Cada elemento do Júri pontuará, de um a dez, as fotografias submetidas a 
concurso, atribuindo as pontuações: 1, 2, 3, … e 10, por ordem crescente de 
valorização. 



� � �

�

Serviço de Humanização 

 
c) As três fotografias vencedoras serão as que apresentarem a pontuação mais 
elevada. 
d) O Júri atribuirá menções honrosas, até ao número máximo de sete, às fotografias 
que considerar merecedoras desse reconhecimento. 
e) O Júri poderá decidir pela não atribuição dos prémios, na totalidade ou em parte, 
em função da qualidade das fotografias. 
 
2. Concurso Literário 
 
a) O Júri do Concurso Literário será composto por 5 elementos: um escritor, um 
representante do C.A. do HSJ, um representante do Serviço de Humanização e dois 
representantes de profissionais do HSJ. 
b) Cada elemento do Júri escolherá dez textos (poesia e prosa), e pontuará, de um a 
dez, os textos seleccionados, atribuindo as pontuações: 1, 2, 3, … e 10, por ordem 
crescente de valorização. 
c) Os três textos vencedores serão os que apresentarem a pontuação mais elevada, 
na soma da votação de todos os membros do Júri. 
d) O Júri atribuirá menções honrosas, até ao número máximo de sete, aos textos que 
considerar merecedores desse reconhecimento. 
e) O Júri poderá decidir pela não atribuição dos prémios, na totalidade ou em parte, 
em função da qualidade dos textos. 
 
 
8. Prémios 
 
1. Concurso de Fotografia 
 
1º Prémio – 200 � e diploma 
2º Prémio – 100 � e diploma 
3º Prémio –   50 � e diploma 
Menções honrosas: diploma 
 
2. Concurso Literário 
 
1º Prémio – 200 � e diploma 
2º Prémio – 100 � e diploma 
3º Prémio –   50 � e diploma 
Menções honrosas: diploma 
 
 
9. Aceitação 
 
a) A participação neste Concurso pressupõe a plena aceitação de todas as regras e 
condições do presente Regulamento. 
b) Não haverá lugar a recurso da decisão do Júri. 
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10. Exposição de fotografia 
 
As fotografias premiadas neste Concurso serão apresentadas em exposição no Atrium 
Hospitalidade do Hospital de São João, entre os dias 22 de Junho e 31 de Julho de 
2011. 
 
 
11. Calendário do Concurso 
 
Início do concurso: 07 de Abril de 2011 
Data limite de admissão das obras: 9 de Junho de 2011 
Reunião do júri: Até 17 de Junho de 2011 
Notificação dos autores premiados: 20 de Junho de 2011 
Entrega dos prémios: 22 de Junho de 2011 
 
 
12. Omissões 
 
Os casos omissos neste Regulamento serão decididos pelo Júri. 
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Inscrição 
 
Nome: ________________________________________________________________ 

Pseudónimo: ____________________________________________ Idade: _________ 

Morada:  ______________________________________________________________ 

_____________________  Cód.Postal ______ - ____ _________________________ 

Telemóvel:_________________________  Telefone: ___________________________  

E-mail:  _______________________________________________________________ 

 Participo no Concurso de Fotografia com:   1 fotografia  2 fotografias 

 Participo no Concurso Literário na modalidade:   poesia  prosa (conto) 

 

 

Declaração 
 

Eu, ________________________________________________________, portador do 

Cartão de Cidadão/B.I. nº ___________________, declaro, sob compromisso de 

honra, que a(s) fotografia(s) e/ou texto que entreguei para o supracitado concurso 

é/são da minha autoria e, bem assim, cedo gratuitamente a sua utilização para os fins 

previstos nos termos do regulamento deste concurso, sem qualquer contrapartida. 

 

Em ____/ ____/ ______, 

 

O autor 
 

__________________________________ 


