DELIBERAÇÕES
JÚRI DO PRÉMIO “REPORTAGEM PARLAMENTO DOS JOVENS” 2015

No dia 16 de fevereiro de 2016, pelas 14h30, reuniu o Júri do Prémio “Reportagem Parlamento
dos Jovens” para apreciar as candidaturas das 74 escolas que enviaram reportagens referentes
à sua participação nas Sessões Nacionais do Parlamento dos Jovens de 2015 (32 escolas do
ensino básico e 42 do ensino secundário).

Presidiu à reunião o Coordenador do Grupo de Trabalho Parlamento dos Jovens da Comissão de
Educação e Ciência, Deputado Pedro Pimpão, e participaram os Deputados Diogo Leão e Ana
Rita Bessa. Estiveram ainda presentes Inês Vasconcelos, em representação do Ministério da
Educação, 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” 2015 relativo à Sessão do
Ensino Básico à repórter Iolanda Barbosa, da Escola EB 2,3 Sophia de Mello Breyner, Vila
Nova de Gaia (círculo do Porto):
http://app.parlamento.pt/Webjovem2015/PremioReportagem/Basico/Porto_ES_Sophi
aMelloBreyner.pdf

2.

Atribuir o Prémio “Reportagem Parlamento dos Jovens” 2015 relativo à Sessão do
Ensino Secundário à repórter Patrícia Peixoto, do Agrupamento de Escolas Camilo
Castelo Branco, Vila Nova de Famalicão (círculo de Braga):
http://app.parlamento.pt/Webjovem2015/PremioReportagem/Secundario/Braga_AE_
CamiloCasteloBranco.pdf

3.

Atribuir às duas repórteres premiadas um diploma relativo ao Prémio Reportagem
Parlamento dos Jovens 2015.

4.

Atribuir Menções Honrosas relativas à Sessão do Ensino Secundário aos repórteres
Ricardo Joaquim, da Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Ribeiro Ferreira (círculo dos
Leiria), e Bárbara Herbert, da Escola Secundária Filipa de Vilhena (círculo de Porto).

5.

Não atribuir Menções Honrosas relativas à Sessão do Ensino Básico por considerar que a
qualidade geral das reportagens presentes a concurso nesta edição decresceu
relativamente a anos anteriores. O Júri apela a que, na próxima edição, os jovens
jornalistas deste nível de ensino possam apresentar trabalhos com maior nível de
criatividade e sentido crítico.

As reportagens das escolas vencedoras estão divulgadas na página internet do Parlamento dos
Jovens, em http://app.parlamento.pt/Webjovem2015/index.html.

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

O Júri deliberou ainda que, a partir de 2016, o Prémio “Reportagem Parlamento dos Jovens”
passa a integrar duas categorias, nomeadamente trabalhos escritos e multimédia, devendo o
respetivo Regulamento ser alterado em conformidade.

