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Prémio de Jornalismo 
 

“Jovens Talentos” 
 
 

Apresentação de Candidaturas 
até 2 de Setembro de 2011 

 
 

REGULAMENTO 
 
 

Artigo 1.º 
 

A Comissão Nacional da UNESCO (CNU) e o Gabinete para os Meios de 
Comunicação Social (GMCS) promovem este ano a 1.ª edição do Prémio de 
Jornalismo “Jovens Talentos”.  
 
 

Artigo 2.º 
 

Este concurso pretende descobrir e promover as capacidades e o talento de 
jovens no domínio do jornalismo escrito e incentivá-los a realizarem trabalhos, 
cuja qualidade e interesse jornalísticos possam vir a ser publicamente 
reconhecidos e divulgados. 
 

Artigo 3.º 
 
O tema desta 1.ª edição do concurso é a “Liberdade de Imprensa”. 

 
 

Artigo 4.º 
 
Podem concorrer os jovens portugueses, ou residentes em Portugal, que 
tenham idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos à data do último dia do 
prazo de candidaturas referido no Artigo 12.º e não exerçam ou possuam título 
habilitante da actividade jornalística. 
 

 
Artigo 5.º 

 
O concurso circunscreve-se à categoria de imprensa escrita, não sendo aceites 
trabalhos de índole predominante ou exclusivamente fotográfica. 
 

 
Artigo 6.º 

 
Os trabalhos apresentados a concurso podem revestir diversos formatos: 
artigos, entrevistas, reportagens, trabalhos de investigação jornalística. 
 



 

2 
 

Artigo 7.º 
 
Os trabalhos não poderão exceder cinco mil caracteres com espaços. 
 
 

Artigo 8.º 
 

Os trabalhos terão de ser inéditos e da autoria dos próprios concorrentes. 
 
Entende-se por inéditos, trabalhos nunca publicados em órgãos de 
comunicação social impressos e/ou online ou em qualquer meio de 
comunicação online.  
 

Artigo 9.º 
 

Não serão aceites trabalhos académicos. 
 
 

Artigo 10.º 
 

Os candidatos podem concorrer com mais de um trabalho. 
 

 
Artigo 11.º 

 
Os trabalhos terão de ser apresentados em língua portuguesa, 
independentemente da nacionalidade dos seus autores e do espaço geográfico 
que neles é abordado. 
 
  

Artigo 12.º  
 
O prazo para apresentação de candidaturas decorre entre os dias 3 de Maio, 
Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, e 2 de Setembro de 2011. 
 
 

Artigo 13.º  
 

Os candidatos deverão apresentar três cópias de cada trabalho a concurso, 
bem como do Formulário de Candidatura, devidamente preenchido, e uma 
fotocópia de documento de identificação actualizado, donde conste a data de 
nascimento. 

 
No caso de entrega electrónica dos trabalhos, é suficiente o envio de uma 
cópia, bem como do formulário de candidatura.  
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Artigo 14.º 
 
As candidaturas deverão ser enviadas, no prazo indicado no Artigo 12.º, por 
correio electrónico, por carta registada com aviso de recepção (fazendo fé a 
data de registo do correio), ou entregues pessoalmente no seguinte endereço: 

 
Prémio “Jovens Talentos em Jornalismo de Imprensa” 
Comissão Nacional da UNESCO 
Rua Latino Coelho, n.º 1 
Edifício Aviz, Bloco A1 – 10.º 
1050-132 Lisboa 
Tel. 21 356 63 10 / Fax. 21 356 63 19 
E-mail: premiodhi@unesco.pt 
 

 
Artigo 15.º 

 
A produção, reprodução e envio dos trabalhos é da exclusiva responsabilidade 
dos concorrentes. 
 
 

Artigo 16.º 
 
Os trabalhos apresentados a concurso não serão devolvidos. 

 
 

Artigo 17.º  
 

Os trabalhos serão apreciados por um júri independente, constituído por 
personalidades de reconhecido mérito na área do jornalismo e da liberdade de 
imprensa. 

 
 

Artigo 18.º  
 
Os membros do júri, designados pelo Presidente da Comissão Nacional da 
UNESCO e pelo Director do Gabinete para os Meios de Comunicação Social, 
serão anunciados oportunamente. 
 

 
Artigo 19.º  

 
Compete ao júri avaliar e ponderar a qualidade dos trabalhos concorrentes, 
considerando, entre outros: 
 

− A sua relevância para a defesa da liberdade de imprensa; 
− A qualidade da escrita jornalística; 
− A originalidade no tratamento do tema; 
− A capacidade para atrair a atenção dos leitores. 
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Artigo 20.º 
 

A partir de 18 de Outubro de 2011 serão dados a conhecer os candidatos e 
trabalhos nomeados pelo júri, dentre os quais será anunciado o vencedor na 
cerimónia pública referida no Artigo 30.º 
 

 
Artigo 21.º 

 
O júri poderá deliberar a atribuição de menções honrosas. 
 

 
Artigo 22.º 

 
A peça vencedora será publicada no “Diário de Notícias”, no dia 16 de 
Novembro de 2011, Dia Internacional da Tolerância, e o seu autor tem direito a 
frequentar um estágio de três meses neste jornal de referência. 
 
Serão atribuídos diplomas ao candidato vencedor, bem como aos candidatos 
distinguidos com menções honrosas. 
 

 
Artigo 23.º 

 
O júri poderá decidir pela não designação de um vencedor e/ou pela não 
atribuição de menções honrosas, se considerar que os trabalhos concorrentes 
não têm a qualidade necessária ou não se enquadram na temática da 
Liberdade de Imprensa. 
 

 
Artigo 24.º 

 
As deliberações do júri serão tomadas através de votação por maioria simples. 

 
 

Artigo 25.º 
 
Das deliberações do júri serão lavradas Actas. 
 

 
Artigo 26.º 

 
Das deliberações do júri não haverá recurso. 

 
 

Artigo 27.º 
 
Os casos omissos serão resolvidos pelo júri.  
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Artigo 28.º 
 

No prazo de cinco dias úteis após a divulgação pública dos candidatos e 
trabalhos nomeados referida no Artigo 20.º, estes deverão enviar ou entregar 
no endereço indicado no Artigo 14.º, uma cópia integral do respectivo trabalho, 
em formato PDF. 

 
Artigo 29.º 

 
As entidades promotoras do concurso reservam-se o direito de divulgar 
gratuitamente, em parte ou na totalidade, os trabalhos nomeados, 
designadamente nos seus sítios electrónicos, e de reproduzi-los para 
promoção de futuras edições desta iniciativa, isentos de quaisquer encargos, 
nomeadamente direitos de autor  
 

 
Artigo 30.º 

 
O trabalho premiado, bem como as menções honrosas, serão anunciados no 
dia 10 de Novembro de 2011, em cerimónia pública, a realizar em Lisboa, no 
Palácio Foz, Praça dos Restauradores. 
   
 
 
Lisboa, 3 de Maio de 2011 
Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. 
 
 
 
 
 

O Presidente  
da  

Comissão Nacional da UNESCO 
Fernando Andresen Guimarães 

O Director 
do 

Gabinete para os Meios de 
Comunicação Social 

Pedro Berhan da Costa 

 
 


