
Regulamento 
Concurso de Fotografia “Liberdade no Olhar” 
 

1) Organização 

O concurso “Liberdade no Olhar” é uma iniciativa do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), que 
pretende estimular a fotografia como uma forma de arte e celebrar a sua prática associada à partilha de experiências 
e de memórias.  

 

2) Tema 

As fotografias têm de obedecer ao tema: “Liberdade no Olhar”. 

 

3) Condições Gerais 

a) O concurso apenas é válido para profissionais do CHUC. 
b) Cada participante pode concorrer com até três fotografias originais e sobre as quais detenha os respetivos 

direitos de autor, bem como autorização de utilização e publicação de todos os intervenientes. 
c) Os participantes poderão recorrer a programas de edição de imagem, mas não serão aceites 

montagens/compilações/colagens ou assinaturas. 
d) Para a participação ser considerada válida a fotografia terá que ter orientação vertical.  
e) Não serão consideradas fotografias enviadas por outros meios senão o definido (correio eletrónico - 

gabcirp@chuc.min-saude.pt). 
f) Os participantes aceitam tacitamente que as fotografias sejam submetidas em canais de comunicação oficiais 

do CHUC.  
g) O CHUC reserva-se o direito de expor, publicar ou reproduzir as fotografias vencedoras do concurso, mesmo 

em ações futuras, salvaguardando sempre a indicação do autor.  
h) O CHUC reserva-se o direito de não publicar fotografias que entenda não corresponderem à essência do tema 

do concurso. 
 

4) Processo de Candidatura 

a) Deverá preencher o formulário disponível em: 
http://www.chuc.min-saude.pt/media/concursos/Formulario_Concurso_Liberdade_no_Olhar.pdf 

b) O formulário e as fotografias devem de ser enviados por correio eletrónico para gabcirp@chuc.min-saude.pt 
até às 23h59m do dia 04 de setembro de 2022. 

c) No corpo do e-mail deve constar o primeiro e último nome do participante, o cargo que ocupa no CHUC e o 
polo respetivo. 

d) O nome do ficheiro/fotografia deve ser o primeiro e último nome do participante (ex: josepascoa.jpg, 
josepascoa2.jpg) 

 

5) Processo de Seleção 

a) As fotografias seleccionadas serão publicadas na página oficial do Facebook do CHUC num Álbum com o título 
“Liberdade no Olhar”. 

i. Critérios de seleção: qualidade da fotografia, originalidade e enquadramento na temática.  
ii. Esta decisão é final e irrevogável não permitindo recurso. 
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b) As 12 fotografias mais votadas (que reúnam mais emoções - gosto, adoro, riso, surpresa, tristeza ou ira - e 
partilhas) até às 23h59 do dia 18 de setembro de 2022 serão impressas para ficarem em exposição no átrio dos 
HUC-CHUC e serão anunciadas na página oficial do Facebook do CHUC e no “NotíciasCHUC” no dia 30 de 
setembro de 2022. 
 

6) Distinção 

A fotografia vencedora (a mais votada) será impressa em tela e ficará em exposição permanente no átrio dos HUC-
CHUC. 

 

7) Disposições Finais 

Os casos omissos no presente Regulamento são resolvidos pelo Gabinete de Comunicação, Informação e Relações 
Públicas do CHUC, em momento oportuno. 
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