
Cicatrizações espetaculares - Concurso fotográfico’22

REGULAMENTO

7ª EDIÇÃO DO CONCURSO FOTOGRÁFICO CICATRIZAÇÕES ESPETACULARES

A Hifarmax vai atribuir um prémio ao melhor caso clínico de cicatrização de feridas com Omnimatrix®. Envie-nos entre 
5 a 20 fotografias datadas e uma breve história do seu caso clínico de cicatrização mais espetacular com Omnimatrix® 
para o email omnimatrix@hifarmax.com até dia 30 de Setembro de 2022. Os casos serão avaliados em função do impacto 
clínico, da originalidade e da qualidade fotográfica, sendo valorizada a integração de Omnimatrix Septifree no protocolo 
de tratamento. O primeiro classificado receberá um prémio de 10 (dez) unidades de Omnimatrix Septifree e 24 
(vinte e quatro) unidades de Omnimatrix® 20g. O segundo e terceiro classificados receberão uma menção honrosa. Os 
três primeiros classificados estarão presentes em publicações de diferentes canais de comunicação.

Artigo 1º
(Objeto)

1. O concurso fotográfico “Cicatrizações Espetaculares’22” é 
uma iniciativa da Hifarmax - Produtos e Serviços Veteriná-
rios (adiante mencionada apenas Hifarmax) que visa estimu-
lar a participação de todos os Centros de Atendimento Médico 
-Veterinário (adiante mencionado apenas por CAMV), em 
Portugal e Espanha, que utilizam o produto Omnimatrix® - 
Creme promotor da regeneração cutânea (adiante referido 
apenas Omnimatrix®).

2. Este concurso tem como objetivos promover a documentação 
de casos clínicos que requeiram cuidados especiais de apoio à 
cicatrização e a partilha dos resultados obtidos pela utilização 
de Omnimatrix®.

3. O presente concurso integra as seguintes fases:
1.ª - Pré-seleção pela Hifarmax de um máximo de 300 
(trezentas) candidaturas;
2.ª - Avaliação das propostas pré-selecionadas pelo Júri do 
concurso, constituído pelo departamento técnico da Hifarmax, 
ao qual cabe selecionar um máximo de 10 (dez) propostas de 
casos clínicos ex-aequo;
3.ª - Seleção de três casos clínicos, por seleção do júri do 
concurso e classificação do primeiro, segundo e terceiro lugar.

4. As propostas pré-selecionadas no âmbito do presente 
concurso poderão ser utilizadas em materiais de comunicação 
a realizar pela Hifarmax.

5. A Hifarmax reserva-se ao direito de divulgar, publicar pela 
imprensa ou qualquer outro meio de reprodução gráfica, a 
exposição em público, a fixação, a distribuição, a difusão por 
qualquer processo de sinais, sons ou imagens, a adaptação ao 
suporte material, o arranjo ou qualquer outra transformação, a 
utilização em obra diferente, a reprodução, directa ou indirecta,

temporária ou permanente, por quaisquer meios e sob 
qualquer forma, no todo ou em parte, e a colocação à disposição 
do público, de forma a torná-la acessível a qualquer pessoa a 
partir do local e no momento por ela escolhido.

6. A utilização das propostas pré-seleccionadas e vencedoras 
para os fins constantes do presente Regulamento, não confere 
ao respectivo autor o direito a qualquer prestação suplementar 
de natureza pecuniária ou outra, constituindo-se os direitos de 
autor originalmente na esfera da Hifarmax para aqueles fins.

7. A candidatura ao concurso “Cicatrizações Espetaculares’22” 
implica o conhecimento e aceitação, integral e sem reservas, 
dos termos e condições previstos no presente Regulamento.

8. Todos os casos omissos ao presente regulamento, bem 
como respetivas alterações, serão decididos pela entidade 
organizadora, sem direito a recurso.

Artigo 2º
(Dúvidas)

1. As dúvidas de interpretação do presente Regulamento 
devem ser remetidas para o seguinte endereço de correio 
eletrónico: omnimatrix@hifarmax.com

Artigo 3º
(Condições de participação)

1. O concurso é dirigido a todos os CAMV’s em Portugal e 
Espanha.

2. As candidaturas serão apresentadas de forma singular, 
representando um CAMV, podendo cada candidato apresentar 
mais do que um caso de cicatrização, desde que formalizados 
separadamente e que seja cumprido o presente Regulamento.
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3. No correio eletrónico da candidatura deverá ser indicado o 
nome da clínica, o veterinário responsável, o nome do animal 
e uma breve história clínica do caso.

Artigo 4º
(Requisitos essenciais dos casos)

1. Cada candidatura deverá documentar fotograficamente um 
caso clínico de cicatrização de feridas.

2. Cada candidatura deverá conter no mínimo 5 (cinco) e no 
máximo 20 (vinte) fotografias, obrigatoriamente, datadas.

Artigo 5º
(Apresentação dos casos)

1. Os casos clínicos deverão ser apresentados através de 
fotografias em suporte digital, em formato JPEG, TIF, EPS ou 
PDF, com uma resolução mínima de 300 dpi’s.

Artigo 6º
(Modo, local e data de entrega dos casos)

1. Os casos clínicos deverão ser enviados por correio eletrónico 
para o seguinte endereço: omnimatrix@hifarmax.com.

2. Os casos clínicos deverão ser entregues até ao dia 30 de 
Setembro de 2022.

Artigo 7º
(Causas de exclusão)

1. Os casos clínicos que não observem o disposto nos artigos 
anteriores serão excluídos do Concurso.

2. A Hifarmax reserva-se no direito de rejeitar qualquer caso 
ou ainda penalizar qualquer irregularidade ou atitude antiética 
cometida pelos candidatos, desclassificando-os.

Artigo 8º
(1ª fase)

1. Rececionadas as candidaturas, a Hifarmax procede à análise 
das mesmas e ao cumprimento do disposto no artigo anterior.

2. Os casos clínicos admitidos a Concurso serão objeto de uma 
pré-seleção pela Hifarmax com base no impacto e relevância 
clínica, originalidade (história clínica, espécie ou localização da 
lesão, por exemplo) e pela qualidade da cobertura fotográfica, 
sendo ainda valorizada a integração de Omnimatrix Septifree no 
protocolo de tratamento. 

3. Serão pré-selecionados, nos termos do número anterior, 
um máximo de 300 (trezentos) casos clínicos de cicatrização.

4. Os CAMV dos casos clínicos excluídos ou não selecionados 
nos termos do presente artigo serão informados desse facto 
para o endereço de correio eletrónico disponibilizado.

5. Os casos clínicos pré-selecionados serão objeto de uma 
numeração e passam à fase seguinte anonimamente e em 
condições de igualdade.

Artigo 9º
(2ª fase)

1. Os casos clínicos pré-selecionados, serão avaliados pelo 
Júri do Concurso Fotográfico “Cicatrizações Espetaculares’22”, 
composto pelo departamento técnico da Hifarmax.

2. Cabe ao Júri a definição das condições de funcionamento 
do mesmo e dos critérios a adoptar na avaliação das propostas 
pré-selecionadas.

3. O Júri selecionará, de entre os casos clínicos de cicatrização 
pré-selecionadas, um máximo de 10 (dez) casos vencedores 
ex-aequo.

4. Todos os CAMV com casos clínicos excluídos, não selecionados 
e vencedores nos termos do presente artigo serão informados 
desse facto para o endereço de correio eletrónico disponibili-
zado.

Artigo 10º
(Prémio)

1. Ao caso vencedor será atribuido um prémio correspondente 
10 (dez) unidades de Omnimatrix Septifree e 24 (vinte e quatro) 
unidades de Omnimatrix® 20g. O prémio será entregue na morada 
do CAMV. Os três primeiros classificados estarão presentes em 
publicações em canais de divulgação técnica.

Artigo 11º
(Divulgação)

1. A divulgação dos vencedores será realizada no dia 27 de 
Outubro de 2022, através do site da Hifarmax (www.hifarmax.com) 
e por correio electrónico.
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