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EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA 

No âmbito da 1ª edição do Congresso Nacional dos Médicos de Saúde Pública, decorrerá 

uma exposição fotográfica intitulada “Um olhar sobre a Saúde Pública". Esta mostra, em 

suporte digital, tem o objetivo de dinamizar e divulgar os aspetos mais relevantes da 

profissão de médico de saúde pública ao longo dos tempos, retratando amostras das 

mais diversas atividades e intervenções da Saúde Pública. 

 

Concorrentes 

 A exposição está aberta a todos os colegas e profissionais de Saúde Pública 

 A submissão de fotografia não requer inscrição no CNMSP.  

 Todos os concorrentes receberão um certificado de participação, por email. 

 

Áreas Temáticas 

De acordo com o programa do congresso, a fotografia submetida deve enquadrar-se 

numa das seguintes áreas temáticas: 

 Saúde: qualidade, avaliação e política 

 Vigilância epidemiológica de doenças infeciosas 

 Desigualdades e promoção da saúde 

 Genómica, nutrição e doenças crónicas 

 Vacinação 

 Monitorização da saúde da população 

 Organização dos serviços de saúde 

 Saúde ambiental e urbanismo 

 Medicina do viajante 

 

Fotografia 

 Cada participante poderá apresentar até duas fotografias, por área temática, e a 

mesma fotografia poderá ser submetida a concurso. 

 A fotografias deverá ser submetida em formato digital. 

 A fotografia submetida pode ser a preto e branco ou a cores. 

 A fotografia submetida deve ser representativa de atividades ou documentos de 

Saúde Pública.  

 A cada fotografia deverá ser dado um título que exprima o significado da imagem. 

 Cada fotografia deve mencionar a(s) área(s) temática(s) a que corresponde. 
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EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA 

 O autor(es) e/ou fiéis depositários de repositório ou espólio devem ser 

identificados para cada fotografia. 

 Cada fotografia deve ser acompanhada de uma memória descritiva onde conste 

o título da fotografia e uma breve descrição do local, motivo fotografado, a data 

em que foi feito o registo fotográfico e a proveniência (região, unidade, equipa ou 

departamento). 

 A fotografia deve ser submetida até dia 1 de Dezembro de 2019, através do link 

disponibilizado. 

 

Direitos de Propriedade Intelectual 

 A submissão de fotografia ao Concurso “Um olhar sobre a Saúde Pública” implica 

a autorização expressa dos concorrentes de cedência das imagens para figurarem 

no repositório da ANMSP e para reprodução nos Órgãos de Comunicação Social, 

Catálogos e outros documentos considerados pertinentes para a organização no 

âmbito do CNMSP. 

 

Exposição de fotografia no CNMSP 

 A exposição da fotografia terá lugar durante o Congresso, sendo divulgada 

durante os intervalos e pausas das sessões plenárias.  

 

Prémio 

 O vencedor do concurso de fotografia será escolhido por votação direta dos 

participantes do congresso, em data/hora que constará do programa definitivo do 

congresso. 

 Apenas se habilitam a vencer o concurso de fotografia os concorrentes inscritos 

no CNMSP. 

 À fotografia mais votada pelos participantes será atribuído um prémio.  

 Em caso de empate, ou quando tal se justifique cabe, à Comissão Organizadora 

a decisão final. 

 O concorrente premiado será avisado através de e-mail e serão divulgados os 

resultados no site da ANMSP. 

 Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos por deliberação da 

Comissão Organizadora. 

 Eventuais esclarecimentos devem ser solicitados à Comissão Organizadora através 

do email cnmsp@anmsp.pt 


