DELIBERAÇÕES | JÚRI DO PRÉMIO “REPORTAGEM PARLAMENTO DOS
JOVENS” 2018

No dia 20 de dezembro de 2018, reuniu o Júri do Prémio “Reportagem Parlamento dos Jovens”
para apreciar as candidaturas das 85 escolas que enviaram reportagens referentes à sua
participação nas Sessões Nacionais do Parlamento dos Jovens 2017/2018 (50 escolas do ensino
básico e 35 do ensino secundário).
Foram tomadas, por consenso, as seguintes deliberações, que tiveram em conta a apreciação da
correção e pertinência da informação nas reportagens candidatas ao Prémio, a criatividade na
sua apresentação, o sentido crítico sobre a experiência da participação da escola no Programa e
a adequação da reportagem às características do trabalho jornalístico, consoante a modalidade
da reportagem apresentada:

Ensino Básico:
Reportagem escrita:
1.

Atribuir o Prémio “Reportagem Parlamento dos Jovens” 2018 à repórter Rita Fernandes
Pires, do Agrupamento de Escolas Emídio Garcia (círculo de Bragança):
Jornal: Bô Jornal: Debate em prol da democracia.

2.

Atribuir Menções Honrosas às repórteres Maria Beatriz Martins Oliveira, do Colégio de
Ermesinde (círculo do Porto), e Laura Simões Rego, da Escola Secundária Vitorino Nemésio
(círculo dos Açores).
Reportagem multimédia:

3.

Não atribuir o Prémio na categoria de reportagem multimédia, pelo facto de nenhuma das
reportagens presentes a concurso ter obtido a classificação máxima. O Júri apela a que, na
próxima edição, os jovens jornalistas adequem melhor este tipo de reportagens às
características do género jornalístico.

4.

Atribuir uma Menção Honrosa à repórter Leonor Ferreira Valério, da Escola Básica Luís de
Sttau Monteiro (círculo de Lisboa).
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Ensino Secundário:
Reportagem escrita:
5.

Atribuir o Prémio “Reportagem Parlamento dos Jovens” 2018 à repórter Sara Filipa
Quintaneiro Santos, da Escola Secundária de Oliveira do Bairro (círculo de Aveiro)
Revist@mais

6.

Atribuir Menções Honrosas aos repórteres Rodrigo António Valente Ferreira, da Escola
Secundária Pinheiro e Rosa (círculo de Faro), e Maria Leonor Vasconcelos, da Escola
Secundária de Oliveira do Hospital (círculo de Coimbra).

Reportagem multimédia:
7.

Não atribuir o Prémio na categoria de reportagem multimédia, pelo facto de nenhuma das
reportagens presentes a concurso ter obtido a classificação máxima. O Júri apela a que, na
próxima edição, os jovens jornalistas consigam adequar melhor este tipo de reportagens às
características do género jornalístico.

8.

Atribuir uma Menção Honrosa à repórter Andreia Filipa Miranda Martins, da Oficina - Escola
Profissional do Instituto Nun´ Álvares (círculo do Porto).

Todas as reportagens estão disponíveis na página internet do Parlamento dos Jovens, em:
http://www.jovens.parlamento.pt/2017_2018/PremioReportagem/Basico/ReportagensCandida
tasPremio207_2018.pdf (ensino básico)
e
http://www.jovens.parlamento.pt/2017_2018/PremioReportagem/Secundario/Reportagens_ca
ndidatasSEC-2017-2018.pdf (ensino secundário)
As repórteres premiadas receberão um diploma relativo ao Prémio Reportagem Parlamento dos
Jovens 2018 e ainda, juntamente com as respetivas escolas, edições da Assembleia da República.
Além disso, e pela primeira vez, a repórter vencedora do Prémio “Reportagem Parlamento dos
Jovens” 2018 relativo à Sessão do Ensino Básico, Rita Fernandes Pires, do Agrupamento de Escolas
Emídio Garcia (círculo de Bragança), será convidada a participar na Sessão Nacional de 2019 do
Ensino Básico, que decorrerá nos dias 6 e 7 de maio, na Assembleia da República, e fazer a
cobertura da referida Sessão para as redes sociais do Programa.
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A repórter vencedora do Prémio “Reportagem Parlamento dos Jovens” 2018 relativo à Sessão do
Ensino Secundário, Sara Filipa Quintaneiro Santos, da Escola Secundária de Oliveira do Bairro
(círculo de Aveiro), será convidada a participar na Sessão Nacional de 2019 do Ensino Secundário,
que decorrerá nos dias 20 e 21 de maio, na Assembleia da República, e fazer a cobertura da
referida Sessão para as redes sociais do Programa.

Palácio de São Bento, 20 de dezembro de 2018.

3/3

