DESAFIO FOTOGRÁFICO
APOR - ESSILOR 2022
ENQUADRAMENTO
No âmbito da divulgação e promoção da profissão e dos profissionais, a APOR propõe
aos seus Associados o presente desafio, que consiste na elaboração e envio de uma
imagem, em formato fotográfico, alusiva à actividade profissional do Ortoptista.
Os temas encontram-se previamente definidos e mensalmente distribuídos de acordo
com a tabela que se encontra em baixo.
QUEM PODE PARTICIPAR?
Associados efectivos (profissionais) e provisórios (alunos) que tenham a sua situação
regularizada, considerando-se, apenas, uma imagem por participante, sob a forma
individual ou em grupo.
PERIODICIDADE
Mensal.
REGRAS DE PARTICIPAÇÃO
• As imagens deverão ser recolhidas e/ou trabalhadas pelo(s) participante(s).
•

As imagens serão acompanhadas por uma breve descrição, devendo ser
enviadas por email para: geral@apor-ortoptistas.com.pt.

•

Período de participação: do 1º ao último dia do mês correspondente ao tema em
questão.

VOTAÇÃO E DIVULGAÇÃO VENCEDOR
• Mensalmente, serão seleccionadas, pelo júri da APOR, 6 imagens (3 de
profissionais e 3 de alunos), que serão submetidas a votação.
• Período de Votação: primeira semana do mês seguinte ao mês do tema em
desafio.
•

Serão eleitas as melhores fotografias (uma para profissionais e outra para
alunos) com base no número de votos obtidos em sondagem (via Facebook).

•

O vencedor de cada categoria de associado será divulgado através dos meios
habituais de informação da APOR (email e redes sociais).

PRÉMIOS
• Os vencedores mensais terão a sua fotografia exposta na Newsletter da APOR
e/ou Congresso Anual, assim como 49% do valor da inscrição para o CNO (apoio
da Essilor Portugal, Sponsor Major do desafio fotográfico da APOR).
•

Certificado para os vencedores mensais e anual.

•

O vencedor anual terá a sua inscrição gratuita para o Congresso Nacional
de Ortoptistas.

NOTA: prémios não cumulativos.

TEMAS
Refração/Contactologia/Ótica
Imagens que evidenciem casuísticas particulares em contactologia,
lentes oftálmicas e das técnicas/instrumentos utilizados no estudo
refractivo
Fevereiro Perimetria
Imagens que evidenciem casuisticas em perimetria
Março
Cirurgia Refractiva
Imagem no contexto da cirurgia refractiva
Abril
Ortoptista no meio académico
Imagem alusiva ao Ortoptista integrado no meio académico
Maio
BEST-OF
Eleição da melhor imagem dos meses anteriores para atribuição do
Prémio Anual no CNO
Junho
Segmento Anterior
Imagens do segmento anterior, por fotografia directa ou meios
complementares de diagnóstico
Julho
Segmento Posterior
Fundo Ocular, Retinografia, Angiografia, outros
Agosto
Antes/Depois
Imagens que exponham um antes e um após (tratamento, adaptação
de lentes de contacto, reabilitação)
Setembro Cuidados de Saúde Primários
Imagens que registem a prática do Ortoptista em Cuidados de Saúde
Primários
Outubro
Neuroftalmologia
Imagens de casos ocorrentes e típicos em neuroftalmologia
Novembro Raro/Incomum
Imagens que registem e se enquadrem numa raridade clínica ou
incomum
Dezembro Tema Livre
Janeiro

