Nota de Imprensa

Iniciativa Banco Santander Totta/Universidade NOVA de Lisboa

6ª edição do Prémio de Jornalismo Económico com
inscrições abertas
Lisboa, 30 de Janeiro de 2012 – Já podem concorrer ao Prémio de Jornalismo Económico
todos os jornalistas que, em 2011, tenham publicado artigos nas áreas de Gestão de
Empresas e Negócios, Mercados Financeiros e Sustentabilidade Empresarial. As
candidaturas arrancam hoje e prolongam-se até ao dia 23 de Março.
Esta é a 6.ª edição do Prémio de Jornalismo Económico, uma iniciativa conjunta da
Universidade NOVA de Lisboa e do Banco Santander Totta para promover a qualidade da
criação jornalística, distinguindo os melhores trabalhos de imprensa escrita e electrónica nas
áreas acima referidas.
Ao longo dos últimos cinco anos, foram distinguidos vários jornalistas de diferentes órgãos
de comunicação social que assim viram o seu nome e trabalho reconhecido. O Prémio tem
vindo a registar um número cada vez maior de candidatos, tendo recebido na edição anterior
mais de 60 trabalhos.
Nesta edição, novamente com a organização a cargo da Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas (FCSH) da NOVA, podem concorrer todos os jornalistas que tenham publicado
artigos na comunicação social (impressa ou electrónica) entre 1 de Janeiro e 31 de
Dezembro de 2011 e que se enquadrem numa das categorias que compõem o Prémio –
Gestão de Empresas e Negócios, Mercados Financeiros e Sustentabilidade Empresarial.
Para tal, devem fazer uma pré-inscrição no site do Prémio – www.pje.universia.pt até ao dia
16 de Março e formalizar a candidatura, enviando a documentação necessária, até ao dia 23
de Março.
O melhor trabalho concorrente às três áreas receberá o “Grande Prémio”, com um valor
pecuniário de 15.000 euros, sendo igualmente o vencedor da correspondente área a que se
candidatou. Os outros prémios, cada um com um montante de 7.500 euros, distinguirão o
melhor artigo das respectivas áreas.
Para avaliar e definir os trabalhados vencedores foi constituído um júri com distintos
professores e jornalistas: Professor Doutor João Sàágua (Presidente do Júri e Director da
FCSH/NOVA), Professor Doutor José Rodrigues dos Santos, Dr. Sérgio Figueiredo, Dr.
Francisco Sarsfield Cabral, Professor Doutor José Albuquerque Tavares, Professor Doutor
Paulo Pinho e Eng.º Luís Rochartre.
Na última edição, o trabalho “Eles chegaram ao topo e não são doutores nem engenheiros”,
da jornalista Ana Rute Silva, do jornal Público, mereceu a mais alta distinção ao conquistar o
“Grande Prémio”, tendo vencido simultaneamente a categoria de Gestão de Empresas e
Negócios. Em Sustentabilidade Empresarial, o Prémio foi atribuído ao artigo da Visão “A vida
nas grandes barragens”, de Alexandra Correia, enquanto em Mercados Financeiros foi
distinguido o artigo do Jornal de Negócios “Os resultados das empresas parecem sempre
bons”, de André Veríssimo e Paulo Moutinho.

