Prémio de Jornalismo SciComPT 2019

A Rede SciComPT - Rede de Comunicação de Ciência e Tecnologia de Portugal, criada em
novembro de 2014, tem como missão a promoção da Comunicação de Ciência em todas as
suas vertentes e o desenvolvimento do interesse do público por estes temas. É também
objetivo da Rede SciComPT apoiar o trabalho dos vários profissionais de Comunicação de
Ciência. A combinação destes interesses levou à criação do Prémio de Jornalismo SciComPT.
A informação de qualidade têm ganhado cada vez mais importância à medida que nos
apercebemos da quantidade de informação falsa que circula rapidamente pelas redes sociais
ou, ainda mais grave, da informação que parece fidedigna e que é aceite como tal sem o ser. A
Ciência e Tecnologia, incluindo aqui também as áreas de Ambiente e Saúde, não são exceção,
o que obriga os jornalistas de ciência, mas também os jornalistas em geral, a estarem atentos
para garantir que o público recebe a melhor informação possível.
Porque a missão de incluir Ciência e Tecnologia no jornalismo não se circunscreve aos
jornalistas especializados nesta área, também o prémio tem como objetivo incluir trabalhos de
jornalistas de outras áreas de especialidade para promover um conhecimento científico junto de
um público alargado.
O Prémio de Jornalismo SciComPT destina-se a distinguir trabalhos sobre a investigação
científica desenvolvida em Portugal ou por cientistas portugueses, publicados nos órgãos de
comunicação social nacionais.
O presente prémio, da responsabilidade da SciComPT, será lançado sempre que se reúnam as
condições favoráveis para o fazer. A Rede reserva-se o direito de, enquanto entidade
promotora, o extinguir sem aviso prévio uma vez concluído o período de concurso e atribuição
do prémio correspondente.

REGULAMENTO
O Prémio de Jornalismo SciComPT pretende distinguir trabalhos realizados por jornalistas
(individualmente ou em equipa) sobre a Ciência feita em Portugal ou por portugueses. A
SciComPT reserva-se o direito de escolher, em cada concurso, um tema específico que
pretenda privilegiar. O prémio tem o valor de 1.000 euros.
CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE
1 - São convidados a participar todos os jornalistas com carteira profissional válida em
Portugal, que apresentem um trabalho escrito da sua autoria, publicado ou difundido por um
órgão de comunicação social nacional, entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2018.
2 - São admitidos trabalhos da imprensa escrita (em formato de papel ou digital), mas também
artigos escritos e publicados nos sites das televisões e rádios.
3 - O trabalhos devem incluir investigação feita em Portugal ou por investigadores portugueses
(mesmo que a trabalhar fora do país).
4 - Os trabalhos apresentados devem ter sido publicados originalmente em língua portuguesa e
estar disponíveis para consulta pelos membros do júri.
5 - Os jornalistas podem apresentar trabalhos a concurso realizados individualmente ou em
equipa.
6 - Só o(s) autor(es) dos trabalhos podem submetê-los a concurso.
7 - Os documentos e trabalhos enviados para a candidatura não serão devolvidos.
8 - O júri reserva-se o direito de recusar as candidaturas que não preencham os requisitos
definidos neste regulamento.
9 - Os membros dos órgãos sociais da SciComPT ou familiares, assim como membros do júri
ou familiares, não podem candidatar-se a este Prémio de Jornalismo.
CANDIDATURA
1 - Deve ser preenchida uma Ficha de Inscrição por cada trabalho entregue (disponível em
www.scicom.pt).
2 - A candidatura só será validada mediante o envio dos seguintes documentos em formato
*.pdf, para o premios@scicom.pt:
a) Ficha de Inscrição
b) Carta de candidatura (máximo uma página A4), onde deve constar: o nome do
candidato; título do trabalho; a história por trás da história (por exemplo: donde surgiu a ideia,
como foi planeada a história, dificuldades encontradas, …);
c) Cópia da carteira profissional de cada um dos elementos da equipa;
d) Declaração assinada pelo(s) autor(es) onde se mencione ter(em) tomado
conhecimento do regulamento, segundo a minuta em anexo (disponível em www.scicom.pt);
e) Artigo jornalístico a concurso em formato *.pdf.
f) Comprovativo do órgão de comunicação social com a data de publicação do trabalho,
caso não seja claro no trabalho enviado a concurso.
3 - As candidaturas ao Prémio de Jornalismo SciComPT 2019 devem ser enviadas por email
para premios@scicom.pt, até às 23 horas do dia 30 de agosto de 2019.

4 - O esclarecimento de dúvidas relacionadas com o Prémio pode ser feito através do endereço
eletrónico premios@scicom.pt.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1 - Os membros do júri avaliarão os trabalhos de acordo com os seguintes critérios:
• Relevância e impacto da informação para o público;
• Originalidade e criatividade;
• Investimento na preparação do trabalho;
• Qualidade do conteúdo produzido: linguagem, estrutura, recursos usados;
• Rigor científico, qualidade das fontes e clareza na apresentação dos conceitos;
• Coerência com os objetivos do Prémio.
JÚRI
1- O júri do Prémio de Jornalismo SciComPT será constituído por cinco elementos.
2 - Entre os elementos do júri estará, pelo menos, um cientista, um comunicador de ciência e
um jornalista ou professor de jornalismo. O presidente do júri, que delibera em caso de empate,
é um elemento da direção da SciComPT.
3 - O júri delibera com total independência e liberdade de critério.
4 - As decisões do júri são tomadas por maioria e constarão numa ata assinada por todos os
membros do júri.
5 - Caso o júri não reconheça mérito suficiente nos trabalhos a concurso, a SciComPT
reserva-se o direito de não atribuir o Prémio.
6 - O júri pode decidir atribuir Menções Honrosas.
7 - O júri é soberano e as decisões não são passíveis de recurso.
8 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo júri, tendo em atenção os
princípios e as normas constantes na legislação nacional aplicável.
DECISÃO FINAL E CERIMÓNIA DE ENTREGA DO PRÉMIO
1 - O vencedor do Prémio de Jornalismo SciComPT 2019 será conhecido durante a cerimónia
de entrega do Prémio que decorrerá em data a anunciar.
2 - Todos os candidatos são convidados a comparecer na entrega do Prémio.
3 - O anúncio será feito, mesmo que o vencedor não possa estar presente, e o Prémio
entregue a um representante do mesmo.
DIVULGAÇÃO
1 - A divulgação do concurso será realizada junto dos órgãos de comunicação social, no
website da Rede SciComPt (www.scicom.pt) e redes sociais.
2 - Os participantes no concurso autorizam a entidade promotora a divulgar os trabalhos
apresentados, desde que daí não seja retirado qualquer proveito económico, nem tenham fins
comerciais ou promocionais de produtos, marcas ou serviços.
3 - A divulgação dos trabalhos entregues deverá mencionar sempre o nome do(s) autor(es),
órgão de comunicação onde foi publicado e data de publicação.

TRATAMENTO DE DADOS
1 - As informações fornecidas pelos candidatos serão registadas dentro dos limites
estritamente necessários para assegurar a sua participação no Prémio de Jornalismo.
2 - Todas as informações referentes às candidaturas serão tratadas de forma confidencial pela
entidade promotora e pelo júri, sem prejuízo das situações expressamente excluídas no
presente regulamento.
3 - Por motivos de transparência, os trabalhos a concurso, bem como o nome e o cargo
exercido pelo seu autor nas respetivas organizações, poderão ser divulgados ao público.
4 - Os seus dados não serão transmitidos a terceiros, nem serão utilizados para fins diferentes
daqueles que estejam diretamente relacionados com o concurso e a divulgação do(s)
premiado(s).
5 - Pode solicitar a correção ou eliminação dos seus dados em qualquer momento, através do
e-mail: premios@scicom.pt.

