
 

 

 

Associação Nacional de Municípios Portugueses 

reedita Prémio ANMP de Jornalismo e Poder Local 

 

 

A Associação Nacional de Municípios Portugueses, no âmbito da 

celebração dos seus 30 anos, que se completaram na terça-feira, 20 de 

Maio de 2014, reedita o “Prémio ANMP de Jornalismo e Poder Local” 

nas categorias de Imprensa, Rádio, Televisão e Fotojornalismo. 

O “Prémio ANMP de Jornalismo e Poder Local” tem como objectivo a 

distinção de um trabalho jornalístico sobre o Poder Local, a gestão 

autárquica e as dinâmicas autárquicas que contribuem para o 

desenvolvimento local e regional e para o bem estar das populações. 

O prémio é anual, as inscrições abriram a 20 de Maio de 2014 - data do 

30.º aniversário da ANMP – e o prazo para apresentação dos trabalhos 

jornalísticos termina a 31 de Dezembro de 2014. Os trabalhos deverão 

ter sido publicados ou emitidos durante o ano de 2014. 

Podem concorrer a este prémio: Jornalistas titulares de carteira 

profissional de jornalista (incluindo estagiários, free-lancers, 

correspondentes, colaboradores) com trabalhos jornalísticos publicados 

em Órgãos de Comunicação Social portugueses, devendo os trabalhos 

ser enviados para a sede da ANMP, Avenida Marnoco e Sousa, n.º 52, 



3004-511 Coimbra, com indicação de “Prémio ANMP – Jornalismo e 

Poder Local”. 

Os autores deverão enviar cinco cópias do trabalho apresentado a 

concurso, acompanhadas da identificação do autor, cópia da carteira 

profissional, declaração do órgão de comunicação social onde o trabalho 

foi publicado ou emitido atestando a autenticidade do trabalho e da 

data de publicação. 

O júri do prémio será constituído por um representante da ANMP, um 

jornalista da imprensa, um jornalista da rádio, um jornalista da televisão 

e um fotojornalista. O representante da ANMP terá voto de qualidade. 

Nas edições seguintes do Prémio, o júri poderá integrar os jornalistas 

vencedores desta  1.ª reedição. 

O júri poderá decidir atribuir o Prémio ex-aequo a mais do que um 

trabalho se considerar que merecem a distinção, atribuir Menções 

Honrosas, ou não atribuir o Prémio se considerar que nenhum dos 

trabalhos apresentados a concurso merece a distinção. A decisão do júri 

do Prémio será divulgada no primeiro semestre de 2015 e o Prémio 

atribuído, em cerimónia pública no 31.º aniversário da ANMP a 20 de 

Maio de 2015. 

O Prémio para o 1.º classificado em cada categoria consiste num 

Diploma e no valor pecuniário de 1500 euros. O Prémio para o 2.º e 3.º 

classificados em cada categoria, se o júri entender distinguir mais do que 

um trabalho, será uma Menção Honrosa e uma estada numa Pousada ou 

Hotel, em Portugal, em regime de alojamento e pequeno-almoço. 

O “Prémio ANMP – Jornalismo e Poder Local” conta com o patrocínio da 

Lusitânia, Companhia de Seguros, que considera relevante a atribuição 



do Prémio. O regulamento pode ser consultado no site da ANMP em 

www.anmp.pt. 

 

Para mais informações, pode contactar: 
 
Noémia Malva Novais 
Consultora de Comunicação 

 
First Five Consulting, SA 
Av. da Liberdade, 230 - 3º 
1250-148 Lisboa 
 
ANMP 
Rua Marnoco e Sousa, 52 
3004-511 Coimbra 
  
Tel.:  239 404 434 
Fax: 239 701 760 
Tlm.: 96 705 68 78 
  
www.f5c.pt 
 


