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REGULAMENTO 

PRÉMIOS DA SAÚDE MENTAL 1ª EDIÇÃO - MIND UP 

 

1) Apresentação 

Os Prémios da Saúde Mental são uma distinção não monetária que visa 

descobrir talentos em diversas áreas artísticas. Pretende-se com estes prémios 

distinguir trabalhos realizados por pessoas com experiência de doença mental, 

dignos e válidos. 

2) Destinatários 

Os Prémios da Saúde Mental destinam-se a todos aqueles que já tenham 

passado, ou estejam a passar, por uma experiência de doença mental. 

Especificamente, os prémios destinam-se a utentes de fóruns socio-

ocupacionais, instituições e serviços na comunidade que prestem auxílio nesta 

área. São elegíveis todos os utentes de fóruns socio-ocupacionais, hospitais de 

dia, internamentos e instituições particulares de solidariedade social. 

3) Objetivos 

Os objetivos destes prémios são: maximizar as potencialidades dos 

concorrentes, estimular a sua criatividade e cognição, e distinguir talentos 

emergentes nas diferentes áreas a concurso. Pretende-se ainda, reconhecer e 

validar os trabalhos realizados numa lógica anti-estigma.  

4) Temática  

Para a realização do concurso Prémios da Saúde Mental, foi definido um tema 

ou mote de inspiração para os trabalhos propostos -  A ESPERANÇA QUE NOS 

MOVE. O foco é a esperança nos seus diferentes contextos: associada à saúde 

ou à doença mental, ao processo de recuperação pessoal, ou à situação 

histórica que se vive de tempos de pandemia.   

5) Categorias Artísticas 

As categorias a concurso são as seguintes: 

- Artes Visuais (pintura, desenho, fotografia, escultura, etc); 
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- Artes Literárias (poesia, escrita criativa, testemunhos, etc); 

- Artes Performativas (teatro, música, dança, etc).  

 

6) Inscrição/submissão das propostas 

As inscrições devem ser realizadas em impresso próprio, disponível para 
descarregar na página do portal VivaMente (portal-
vivamente.webnode.pt/premios-da-saude-mental-2020/) – documento Ficha de 
Inscrição. Posteriormente, a Ficha deve ser enviada, devidamente preenchida, 
para o endereço de e-mail portalvivamente@gmail.com. A submissão dos 
trabalhos a concurso deve ser feita da mesma forma, através de um dos 
seguintes formatos: vídeo MP4; JPG (máx. 2 imagens); PNG (máx. 2 imagens); 
ou PDF. É pedido que no acto do envio, seja referido o número de anexos 
enviados, de forma a garantir a correcta recepção dos mesmos.  

O período de inscrições tem abertura no dia 1 de Setembro de 2020 e o prazo 

limite de entrega das propostas é até ao dia 15 de Fevereiro de 2021. 

7) Cronograma 

16 de Julho 2020 – Lançamento dos Prémios da Saúde Mental: disponibilização 

do Regulamento; 

1 de Setembro 2020 – Abertura do período de inscrições: disponibilização da 

Ficha de Inscrição; 

15 de Fevereiro 2021 – Fecho do período de inscrições; 

Março 2021 – Avaliação dos trabalhos; 

Abril 2021 – Cerimónia de entrega dos Prémios da Saúde Mental; 

8) Avaliação dos trabalhos 

Os trabalhos são avaliados por categoria a concurso. O júri é composto pelos 

elementos do projeto MIND UP. A deliberação do Júri é definitiva, não sendo 

passível de qualquer apelo ou recurso. 

7.1 Critérios de avaliação: 

Os critérios utilizados para avaliar os trabalhos, comuns a todas as categorias, 

são: 
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1) Criatividade e originalidade (30%) 

2) Inovação (20%) 

3) Força dos conteúdos (30%) 

4) Competências técnicas (20%) 

8) Promoção e Divulgação  

A seleção dos trabalhos comporta a autorização dos autores para a menção dos 

seus nomes e reprodução dos mesmos nos meios de comunicação e divulgação do 

evento, sem necessidade de comunicação prévia. 

9) Direitos de Autor 

Ao submeter e assinar a Ficha de Inscrição os participantes autorizam a exibição 

pública dos seus trabalhos, inclusive no portal VivaMente e redes sociais da FSJD, 

devidamente identificados e respeitando a protecção de Direitos de Autor.  

10)  Divulgação dos resultados 

Será realizada, em data e local a definir, durante o mês de Abril de 2021, uma 

cerimónia de entrega de prémios e divulgação dos vencedores. Os prémios, não 

monetários, serão entregues aos autores dos trabalhos ou a quem os represente. 

São destacados 3 vencedores, um por cada categoria a concurso: Artes Visuais, 

Artes Literárias, e Artes Performativas. 

11)  Prémios da Saúde Mental 

Cada vencedor irá participar num Workshop (3 horas), dentro da sua categoria de 

trabalho, bem como receber uma distinção na cerimónia de entrega dos Prémios da 

Saúde Mental. 

 

 

Organização:                        Com o apoio:  

                       


