
 

 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA: 

“A Saúde Pública em Fotografia” 

 

Prólogo 

Saúde Pública “A arte e ciência de prevenir a doença, prolongar a vida e promover a saúde por 

meio dos esforços organizados da sociedade” (Acheson, 1988; OMS). 

A saúde pública, saúde da população. Saúde pluridisciplinar, inclusiva, baseada na evidência ou 

erguida na sua escassez. A saúde preditiva e retrospetiva. A saúde das saúdes. 

A saúde pública que, em 2020, enfrentou desafios atípicos, dilemas éticos e deontológicos 

complexos. 

Um ano de esforços, oportunidades e desafios que levou à superação de cada um de nós, a 

título pessoal e profissional. A saúde pública e os seus profissionais encontram-se num campo 

de batalha com um inimigo invisível e silencioso, capaz de desafiar o que vem a ser conseguido 

com o evoluir da ciência e da medicina. 

Pretendemos, com este concurso, dar liberdade a cada um para expressar o que representou 

para si a saúde pública, em 2020, através da lente de uma câmara. 

Que a essência da saúde pública possa ser captada em fotografia e que o sublime momento 

vivido no disparo fotográfico nos possa contar, sem recorrermos às palavras, o que foi a saúde 

pública em 2020. 

Henrique Barros 

Presidente, 

Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto 

 



 

 
 

Regulamento 

O Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) convida à participação no 

Concurso “ISPUP - A Saúde Pública em Fotografia 2020”. O presente Regulamento define os 

objetivos, o prémio a atribuir e as normas que regem a participação no concurso. 

 

1. Objetivos  

a. Promover o interesse pelas diferentes áreas da Saúde Pública junto da comunidade. 

b. Propor uma ligação entre Ciência, Saúde e Arte, estimulando as representações 

fotográficas da Saúde Pública no quotidiano. 

c. Complementar a política de promoção das Artes, promovida pelo ISPUP, desde o ano 

de 2010, através da Galeria Painel.    

d. Aproximar o ISPUP da sociedade. 

e. Criar um acervo original de material fotográfico, a utilizar pelo ISPUP, para fins de 

promoção das atividades do Instituto. 

 

2. Temas 

a. As séries fotográficas submetidas a concurso podem relacionar-se com as diferentes 

áreas da Saúde Pública e/ou com os principais desafios enfrentados pela saúde pública 

no século XXI. A título exemplificativo, deixamos algumas sugestões:. 

 Nutrição em Saúde Pública; 

 Bioestatística; 

 Saúde Ambiental; 

 Saúde Pública Veterinária; 

 Saúde e Sociedade; 

 Saúde Oral; 

 Doenças Infeciosas; 

 Saúde Pública Perinatal e Pediátrica. 

 Crise económica; 

 Envelhecimento da população; 

 Crescimento do número de doenças crónicas; 

 Migração e urbanização; 

 Aumento das desigualdades; 

 Alterações climáticas e efeitos adversos; 

 COVID-19. 

 

 



 

 
 

3. Participantes 

 O concurso tem como público-alvo indivíduos com 18 ou mais anos de idade, de 

qualquer nacionalidade. 

 Cada autor participa com uma série fotográfica constituída por um mínimo de 8 e um 

máximo de 12 fotografias. 

 

4. Elegibilidade 

 A série pode integrar fotografias a cor e/ou a preto e branco. 

 As fotografias devem ser originais e têm que estar relacionadas com temáticas 

definidas neste regulamento. 

 As fotografias submetidas a concurso devem ter pelo menos 1280 píxeis no lado 

menor. 

 

5. Submissão de trabalhos 

Para aceder à ficha de inscrição do concurso, deverá entrar na secção “Programa 

Cultural” do menu “Ciência e Sociedade” do website do ISPUP: www.ispup.up.pt. A 

ficha de inscrição solicita o preenchimento dos seguintes tópicos: 

 Nome do autor e informação de contacto (e-mail e telefone); 

 Título da série fotográfica; 

 Memória descritiva com um máximo de 500 palavras (pequeno texto de descrição do 

conceito e da sua relação com a Saúde Pública); 

 Declaração de cedência dos direitos de autor com confirmação explícita da autoria das 

fotografias; 

 

 Declaração do autor de que a fotografia submetida a concurso não foi apresentada 

anteriormente em outros concursos e/ou premiada. 

 

 Declaração de cedência dos direitos de imagem (se aplicável). 

 A submissão da série fotográfica deve ser enviada por WeTransfer para o e-mail: 

geral@ispup.up.pt, juntamente com a ficha de inscrição e respetivos anexos 

obrigatórios.  

 Nota: caberá ao autor da série fotográfica garantir que possui a devida autorização 

para fotografar em espaços fechados ou espaços de terceiros. 



 

 
 

 

 

 

6. Júri 

 O júri é composto por 4 (quatro) elementos: 

 Henrique Barros – Presidente do ISPUP 

 Renato Roque – Fotógrafo 

 Tereza Siza – Fotógrafa 

 

 Samuel Silva – Professor Auxiliar da Faculdade de Belas Artes da Universidade do 

Porto (FBAUP) 

Das deliberações do júri, não haverá lugar a recurso. 

 

7. Sobre a seleção  

a. Só são elegíveis as candidaturas que satisfaçam as regras deste Regulamento. 

b. O júri elegerá uma série fotográfica vencedora, podendo considerar a atribuição de 

menções honrosas. 

 

8. Prémio 

a. O vencedor receberá como prémio a publicação de um livro com a sua série de 

fotografias (formato a definir pelo júri). 

b. O vencedor terá direito a 10 (dez) exemplares do livro publicado. 

c. A cada participante será atribuído um certificado de participação no concurso. 

d. O júri reserva-se o direito de não atribuir o prémio, no caso de não existir uma série 

fotográfica que se demarque das restantes submetidas a concurso e/ou que não 

cumpra os requisitos exigidos no presente Regulamento. 

e. O trabalho do vencedor e as possíveis menções honrosas serão divulgados nos canais 

de comunicação do ISPUP. 

 

9. Período de candidatura 

a. O concurso encontra-se aberto desde 15 de março a 11 de maio de 2021. 



 

 
 

 

 

10. Anúncio do vencedor 

a. O vencedor do concurso será anunciado no dia 11 de julho de 2021. 

b. Todos os participantes no concurso serão notificados, nesse mesmo dia, da decisão do 

júri, via e-mail.  

c. O prémio será entregue ao vencedor numa sessão pública com data e formato a 

definir. 

 

11. Omissões 

Os casos omissos neste Regulamento, serão decididos pelo júri. 

 

 

 

Porto, 23 de outubro de 2020 


