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CONCURSO DE JORNALISMO - “O TURISMO NO ALENTEJO” 
REGULAMENTO 

 
 

Artigo 1.º Enquadramento do concurso 

A Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de Portalegre (ESECS), do Instituto Politécnico de 

Portalegre (IPP), em parceria com o Turismo do Alentejo, Monte das Mariolas e o restaurante “O 

Tachinho” promovem o concurso de jornalismo com o tema ”Turismo no Alentejo”, atividade que 

integra o programa anual de comemorações dos 25 anos dos cursos de Jornalismo e Comunicação e 

Turismo . 

 

Artigo 2.º Objetivos 

Este concurso pretende: 

1. Descobrir e promover as capacidades e o talento de alunos e ex-alunos da ESECS no domínio 

do jornalismo; 

2. Incentivar a cooperação e o trabalho em equipas multidisciplinares; 

3. Fomentar a curiosidade e o interesse dos leitores pelo turismo do Alentejo; 

4. Promover a criatividade e inovação. 

 

Artigo 3.º Categoria 

Este concurso pretende eleger o melhor trabalho jornalístico sobre o tema do “Turismo no Alentejo”. 

Jornalismo 
e Comunicação
Turismo

Jornalismo 
e Comunicação

Turismo
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Artigo 4.º Destinatários 

Podem concorrer alunos e diplomados da ESECS , do IPP  que frequentem ou tenham frequentado 

um curso da ESECS (Curso Técnico Superior, Licenciatura e/ou Mestrado) 

 

Artigo 5.º Normas de apresentação dos trabalhos 

1. Os trabalhos podem ser individuais ou coletivos, devendo em tais circunstâncias ser indicados 

os respetivos coautores (no máximo 2).  

2. Os trabalhos apresentados a concurso podem ser de diversas tipologias: Ciberjornalismo, 

Imprensa, Rádio e Televisão  

3. Os trabalhos devem seguir as seguintes regras:   

a. Sendo textos escritos, oito mil caracteres com espaços, com uma fotografia sobre o tema. 

b. Os trabalhos áudio devem ter entre três a cinco minutos. 

c. Os trabalhos audiovisuais devem ter entre três a cinco minutos. 

d. Os trabalhos multimédia não podem exceder os limites acima propostos. 

4. Os candidatos podem concorrer com, no máximo, dois trabalhos.  

5. Os trabalhos terão de ser apresentados em língua portuguesa, independentemente da 

nacionalidade dos seus autores e do espaço geográfico que neles é abordado.  

 

Artigo 11.º Prazo das candidaturas 

O prazo para apresentação de candidaturas decorre até ao dia 30 de abril de 2020. 

 

Artigo 12.º Apresentação das candidaturas 

1. As candidaturas deverão ser apresentadas através do preenchimento do formulário disponível 

em http://www.esep.pt e entregues no secretariado da Direção até às 17h00 do último dia do 

prazo, ou enviadas para o e-mail concurso.jornalismoeturismo@gmail.com.  

2. Além do Formulário de Candidatura, individual ou coletivo, consoante os casos, os candidatos 

deverão apresentar o trabalho concorrente, bem como uma cópia de documento de 

identificação atualizado.  

3. No caso de candidaturas coletivas deverão ser apresentadas cópias dos documentos de 

identificação atualizados dos coautores. 

4. As peças de vídeo e áudio devem ser entregues juntamente com o Formulário de Candidatura. 

5. Os trabalhos em multimédia devem estar acessíveis através de um site, devendo a hiperligação 

que lhes dá acesso ser indicada no formulário de candidatura.  
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6. As peças de texto devem ser anexadas ao Formulário de Candidatura.  

 

Artigo 16.ºJúri 

 

1. Os trabalhos a concurso serão apreciados pelos seguintes elementos do júri: 

a. Diretora do CTesp em Turismo  

b. Diretor de curso de Jornalismo e Comunicação. 

c. Presidente ou técnico do Turismo do Alentejo 

d. Especialista em jornalismo de viagens e turismo 

 

2. O júri poderá deliberar a atribuição de menções honrosas. 

3. 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 do prémio. 

4. As deliberações do júri são tomadas através de votação por maioria simples e registadas em 

ata. 

5. As dúvidas e casos omissos que surgirem na aplicação do presente regulamento são resolvidos 

pelo júri.  

 

Artigo 17.º Critérios de avaliação das candidaturas 

A avaliação da qualidade dos trabalhos assentará nos seguintes critérios:  

1. A sua relevância para a temática do concurso "O Turismo no Alentejo";  

2. A qualidade da narrativa jornalística;  

3. A adaptação da narrativa ao meio escolhido;  

4. A originalidade e criatividade no tratamento do tema; 

5. A capacidade para atrair a atenção e o interesse dos leitores;  

 

Artigo 21.º Atribuição dos prémios e certificados 

1. Os trabalhos serão premiados da seguinte forma:  
 

1º Prémio - Estadia fim semana no Alentejo Marmoris Hotel 

2º Prémio - Estadia fim semana no Monte das Mariolas 

3º Prémio - Jantar para 2 pessoas no Restaurante “O Tachinho” 
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2. Serão atribuídos certificados de participação a todos os candidatos 

 

Artigo 22º Divulgação dos resultados do concurso 

1. O anúncio dos candidatos vencedores e a cerimónia de entrega dos prémios decorrerá em 

data a agendar.  

2. A informação será divulgada no site da ESECS e devidamente comunicada aos candidatos; 

 

Artigo 23.º Disposições finais  

Os trabalhos terão de ser inéditos e da autoria dos próprios concorrentes.  

Entende-se por inéditos os trabalhos nunca publicados em órgãos de comunicação social 

impressos ou audiovisual, bem como, em qualquer meio de comunicação on-line. Os trabalhos 

apresentados a concurso não serão devolvidos.  

As entidades promotoras do concurso reservam-se o direito de divulgar gratuitamente, em 

parte ou na totalidade, os trabalhos premiados, designadamente nos seus sítios eletrónicos, e de 

reproduzi-los para promoção de futuras edições do prémio, isentos de quaisquer encargos, 

nomeadamente direitos de autor.  

 

 

 

 

 

 

 


