4ª Edição do Prémio de Jornalismo Económico
com inscrições abertas
Arranca hoje, dia 26 de Abril, a 4ª edição do Prémio de Jornalismo Económico,
que distingue os melhores trabalhos jornalísticos publicados no ano de 2009,
nas áreas de Gestão de Empresas e Mercados Financeiros. As inscrições vão até
ao dia 28 de Maio.

O Prémio de Jornalismo Económico é uma iniciativa conjunta da Universidade Nova de
Lisboa (UNL) e do Banco Santander Totta, que visa premiar a excelência de trabalhos
jornalísticos publicados em Portugal, nas áreas acima referidas, promovendo a criação
jornalística e uma maior qualidade no tratamento da informação.

Este ano, com a organização a cargo da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
(FCSH) da UNL, o Prémio terá duas categorias – “Gestão de Empresas” e “Mercados
Financeiros”. Podem concorrer todos os jornalistas que tenham publicado artigos na
comunicação social impressa ou electrónica entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de
2009 nestas duas categorias. Para tal, devem fazer uma pré-inscrição no site
www.pje.universia.pt até ao dia 14 de Maio e formalizar a candidatura até dia 28 de
Maio.

Os artigos são depois avaliados por um júri, composto por personalidades de
reconhecido mérito ligadas ao Jornalismo e à Gestão e Finanças: Prof. João Sàágua
(Director da FCSH), Prof. José Albuquerque Tavares, Prof. Paulo Pinho, Dr. José
Rodrigues dos Santos, Dr. Sérgio Figueiredo e Dr. Francisco Sarsfield Cabral.

O melhor trabalho concorrente às duas áreas receberá o “Grande Prémio”, com um
valor pecuniário de 15.000 euros, sendo igualmente o vencedor da correspondente
área a que se candidatou. O outro prémio, no montante de 7.500 euros, distinguirá o
melhor artigo da outra área.

Esta é a 4ª edição do Prémio, que tem tido um sucesso cada vez maior ano após ano.
Na última edição, o trabalho “Quem governa os governadores”, da autoria do jornalista
Rui Peres Jorge, do Jornal de Negócios, foi o vencedor do “Grande Prémio” e da área
de Economia. Na categoria de Gestão, o Prémio foi atribuído ao artigo do Expresso
“Quem é accionista do BPN?”, dos jornalistas Isabel Vicente, Nicolau Santos e Pedro
Lima, enquanto na categoria de Mercados Financeiros foi distinguido o artigo da
revista Sábado “O que as offshores não mostram”, de Ana Taborda e Helena Cristina
Coelho.

Todas as informações relativas ao Prémio de Jornalismo Económico podem ser
consultadas em www.pje.universia.pt ou, para mais informações, contactar o
Gabinete de Relações Externas e Comunicação (GREC), da Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas, através do tel. 217 908 334 ou por e-mail (grec@fcsh.unl.pt).
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