DELIBERAÇÕES
JÚRI DO PRÉMIO “REPORTAGEM PARLAMENTO DOS JOVENS” 2016

No dia 15 de fevereiro de 2017, pelas 17h55, reuniu o Júri do Prémio “Reportagem Parlamento
dos Jovens” para apreciar as candidaturas das 87 escolas que enviaram reportagens referentes
à sua participação nas Sessões Nacionais do Parlamento dos Jovens de 2016 (43 escolas do
ensino básico e 44 do ensino secundário).

Presidiu à reunião a Vice-Presidente da Comissão de Educação e Ciência, Deputada Ana Rita
Bessa, e participaram o Coordenador do Grupo de Trabalho Parlamento dos Jovens, Deputado
Pedro Pimpão, e os Deputados Diogo Leão e Ilda Araújo Novo. Estiveram ainda presentes
António Proença, em representação da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, Paula
Brito, em representação do Instituto Português do Desporto e Juventude, e a Coordenadora da
Equipa Parlamento dos Jovens, Marlene Viegas Freire.

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 e o sentido crítico sobre a experiência da participação da escola no
programa:

1.

Atribuir o Prémio “Reportagem Parlamento dos Jovens” 2016 relativo à Sessão do
Ensino Básico ao repórter João Miguel Morais, da Escola Secundária da Trofa (círculo do
Porto):
http://www.jovens.parlamento.pt/2015_2016/PremioReportagem/Basico/Porto_ES_d
a_Trofa.pdf

2.

Atribuir o Prémio “Reportagem Parlamento dos Jovens” 2016 relativo à Sessão do
Ensino Secundário à repórter Mariana Dores, da Escola Secundária de Castro Verde,
(círculo de Beja):

http://www.jovens.parlamento.pt/2015_2016/PremioReportagem/Secundario/Beja
_ES_Castro_Verde.pdf

3.

Atribuir às duas repórteres premiadas um diploma relativo ao Prémio Reportagem
Parlamento dos Jovens 2016.

4.

Atribuir Menções Honrosas relativas à Sessão do Ensino Básico aos repórteres Francisco
Santos, da Escola Básica Sophia de Mello Breyner (círculo do Porto), e Carina Pais, da
Escola Básica Dr. Azeredo Perdigão (círculo de Viseu).

5.

Atribuir Menções Honrosas relativas à Sessão do Ensino Secundário aos repórteres Hugo
Dias Silva, do Instituto Nun’Alvres (círculo do Porto), e Nuno Brochado, da Escola
Secundária de Penafiel (círculo do Porto).

O Júri recomenda uma maior adequação das reportagens às características do texto jornalístico,
considerando essencial a orientação geral dos professores na adequação à linguagem e forma
respetivas.

As reportagens das escolas vencedoras estão divulgadas na página internet do Parlamento dos
Jovens, em:
http://www.jovens.parlamento.pt/2015_2016/PremioReportagem/Basico/Porto_ES_da_Trofa.pdf
(ensino básico)
e
http://www.jovens.parlamento.pt/2015_2016/PremioReportagem/Secundario/Beja_ES_Castro_Verde.
pdf
(ensino secundário)

As escolas vencedoras e respetivos repórteres, bem como as bibliotecas das escolas candidatas
vão receber como prémio edições da Assembleia da República.

O Júri aprovou ainda alterações ao Regulamento do Prémio “Reportagem Parlamento dos
Jovens” para a edição de 2016/2017 do programa, entre as quais se destaca a integração de
duas categorias de reportagens: formato escrito e formato multimédia.

