REGRAS
O Prémio de Jornalismo Lorenzo Natali foi lançado em 1992 para reconhecer e celebrar a excelência no
jornalismo sobre as questões da desigualdade, erradicação da pobreza, desenvolvimento sustentável,
ambiente, biodiversidade, ação climática, digitalização (conectividade, e-governance, empreendedorismo),
profissões e emprego, educação e desenvolvimento de competências, migração, saúde (acesso, assistência),
paz, democracia e direitos humanos.
Foi criado pela Comissão Europeia, e criado em homenagem a Lorenzo Natali, um precursor da abordagem de
parcerias internacionais para desafios globais com impacto na sociedade.
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PERÍODO DE CANDIDATURA
Candidate-se através do nosso formulário on-line entre 15 de fevereiro e 31 de março de 2022 às 23h59 CET.

Se precisar de submeter a sua candidatura por e-mail, envie um e-mail para info@nataliprize.eu incluindo:
1)
2)
3)

A sua submissão (artigo escrito, vídeo ou transmissão áudio - consulte os Termos e Condições)
Este formulário com as suas informações
A seguinte declaração para autorizar o tratamento dos seus dados pessoais:

«Dou, por este meio, o meu consentimento para o processamento dos meus dados pessoais para efeitos da organização
do Prémio de Jornalismo Lorenzo Natali 2022, conforme descrito na declaração de privacidade específica disponível no
site da Direção-Geral das Parcerias Internacionais que li e compreendi. Posso retirar livremente o meu consentimento a
qualquer momento contactando o responsável pelo tratamento dos dados. Nesse caso, todas as operações de
processamento que foram baseadas no meu consentimento e ocorreram antes da retirada do consentimento
permanecem válidas. »
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Note que sem todas estas informações completas,
não poderemos processar os seus dados pessoais e a sua candidatura de e-mail

TEMAS E CATEGORIAS
Temas
O Prémio de Jornalismo Lorenzo Natali galardoa as reportagens de excelência sobre as questões de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

desigualdade,
erradicação da pobreza,
desenvolvimento sustentável,
ambiente, biodiversidade, ação climática,
digitalização (conectividade, e-governance, empreendedorismo),
profissões e emprego,
educação e desenvolvimento de competências,
migração,
cuidados de saúde (acesso, assistência) e
paz, democracia e direitos humanos.

Categorias
Os candidatos devem escolher uma das três categorias ao preencher o formulário on-line.

O Prémio está aberto a jornalistas nas seguintes três categorias:
•

Grande Prémio: por reportagem publicada num meio de comunicação social com sede num dos países

•

Prémio Europa: reportagem publicada num meio de comunicação social sediado na União Europeia (não

•

Prémio de melhor jornalista emergente: aberto a jornalistas com menos de 30 anos no momento da

parceiros da União Europeia.
incluindo o Reino Unido).

publicação, cuja reportagem tenha sido publicada num meio de comunicação sedeado na União Europeia
(não inclui o Reino Unido) ou num dos seus países parceiros.

A lista completa dos países elegíveis pode ser consultada aqui.
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ELEGIBILIDADE
Período de publicação

As inscrições devem ter sido publicadas (uma versão on-line deve estar acessível) ou transmitidas (rádio ou
televisão com uma versão on-line acessível) entre 10 de março de 2021 e 9 de março de 2022.

Requisitos linguísticos

O Prémio aceita candidaturas em todas as línguas acompanhadas de uma tradução em inglês, francês, espanhol,
alemão ou português quando estas não sejam os idiomas originais da reportagem. As candidaturas noutros
idiomas que não o inglês, o francês, o espanhol, o alemão ou o português, só serão avaliadas com base nos textos
traduzidos.

Limite do texto

Para inscrições baseadas em texto, o limite de texto é de 2300 palavras.
As inscrições de vídeo e áudio podem ter até 15 minutos de duração.

Elegibilidade geográfica

A localização do meio de comunicação onde a reportagem foi publicada determina a elegibilidade geográfica da
sua candidatura. O escritório do meio de comunicação onde a comunicação foi publicada deve estar sediado num
país elegível. Por exemplo, a reportagem publicada na Reuters India é elegível, enquanto a reportagem publicada
na Reuters EUA não o é.
A lista completa dos países elegíveis está aqui.

Autor(es)

As reportagens submetidas podem ter um ou vários autores. Os participantes devem ser os autores e detentores
dos direitos de autor e dos direitos morais do seu trabalho.
O plágio, que inclui o uso não autorizado da linguagem e de pensamentos de outro autor e a
representação deles, como seus próprios, resultará em desqualificação. A descoberta retrospetiva
de plágio resultará na revogação do título dos vencedores.

Vencedores anteriores

Os vencedores de 2021 não podem concorrer novamente ao Prémio 2022, mas são elegíveis para as edições
seguintes.
O Secretariado do Prémio reserva o direito de desqualificar qualquer inscrição que contenha
conteúdo nocivo, enganoso, difamatório ou vulgar, ou que contenha qualquer material que possa
constituir ou incentivar condutas que sejam consideradas uma infração penal, dar origem a
responsabilidade civil, ou de outra forma violar qualquer lei nacional ou internacional.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
4.1 Critérios de avaliação para inscrições baseadas em texto
• Relevância
Os principais critérios de avaliação serão a relevância da reportagem para as questões de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

desigualdade,
erradicação da pobreza,
desenvolvimento sustentável,
ambiente, biodiversidade, ação climática,
digitalização (conectividade, e-governance, empreendedorismo),
profissões e emprego,
educação e desenvolvimento de competências,
migração,
cuidados de saúde (acesso, assistência) e
paz, democracia e direitos humanos.

Uma classificação de zero na área de relevância vai desqualificar a candidatura.

• Rigor da reportagem (numa escala de 0 a 5)
A candidatura demonstra um trabalho bem documentado baseado numa variedade de fontes. É preciso e factual
e/ou apoiado por provas e bem fundamentado se for uma peça de opinião.

• Escrita (numa escala de 0 a 5)
Linguagem, estilo, estrutura, clareza de linguagem, abordagem original ao tema, interesse do leitor mantido.

• Mais valia (numa escala de 0 a 5)
A reportagem revela um tópico com impacto social e revela uma questão que ajuda a construir parcerias
internacionais para uma mudança global sustentável. A candidatura contribui para afetar a mudança ou para mudar
uma perspetiva analítica (o assunto é significativo, fornece uma análise ponderada, traz clareza).

4.2 Critérios de avaliação

para candidaturas de vídeo ou

áudio
• Relevância
Os principais critérios de avaliação serão a relevância da reportagem para as questões de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

desigualdade,
erradicação da pobreza,
desenvolvimento sustentável,
ambiente, biodiversidade, ação climática,
digitalização (conectividade, e-governance, empreendedorismo),
profissões e emprego,
educação e desenvolvimento de competências,
migração,
cuidados de saúde (acesso, assistência) e
paz, democracia e direitos humanos.

Uma classificação de zero na área de relevância vai desqualificar a candidatura.

• Rigor da reportagem (numa escala de 0 a 5)
A candidatura demonstra um trabalho bem documentado baseado numa variedade de fontes. É preciso e factual
e/ou apoiado por provas e bem fundamentado se for uma peça de opinião.

• Edição e Gravação (numa escala de 0 a 5)
Linguagem e neutralidade, estilo, estrutura, clareza, qualidade da imagem e imagem/faixa de áudio, dinamismo
(evitando sensacionalismo). A mais valia do material audiovisual é clara. Utilização inovadora e adequada das
técnicas de gravação.

• Mais valia (numa escala de 0 a 5)
A reportagem revela um tópico com impacto social e revela uma questão que ajuda a construir parcerias
internacionais para uma mudança global sustentável. A candidaura contribui para afetar a mudança ou para mudar
uma perspetiva analítica (o assunto é significativo, fornece uma análise ponderada, traz clareza).
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PRÉMIO

06

Haverá até três vencedores. As categorias não serão premiadas se a qualidade não for
cumprida.
Cada vencedor receberá 10.000€. Ao vencedor da categoria de Melhor Jornalista
Emergente será também oferecida uma oportunidade de experiência de trabalho com um
órgão de comunicação social parceiro.
Os vencedores serão convidados a participar na Cerimónia de Atribuição de Prémios Online
(data a confirmar).

PROCESSO DE SELEÇÃO
As candidaturas passarão por uma fase de pré-seleção realizada por cinco escolas de jornalismo. As principais
participações pré-selecionadas serão depois julgadas por um Grande Júri independente, composto por nomes
conceituados da comunidade jornalística. Mais informações sobre membros anteriores do Grande Júri aqui. A
decisão do Grande Júri será definitiva e irrevogável.
Os vencedores serão anunciados na Cerimónia de Atribuição de Prémios Online durante as Jornadas Europeias do
Desenvolvimento de 2022.
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DIREITOS DE AUTOR
A Comissão Europeia tem o direito de reproduzir e divulgar
as inscrições premiadas nas suas próprias publicações, no
seu site e em outros materiais de comunicação e
promocionais, incluindo, mas não se limitando a, material
publicitário para o Prémio de Jornalismo Lorenzo Natali.
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DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE
A Comissão Europeia está empenhada na proteção de dados pessoais. A Direção-Geral dase Parcerias
Internacionais está a processar os seus dados pessoais para efeitos do Prémio de Jornalismo Lorenzo Natali 2022
de acordo com o Regulamento (UE) 2018/1725 e conforme detalhado na declaração de privacidade.

#NATALIPRIZE
ESTAR AO LADO DOS
JORNALISTAS CORAJOSOS

