
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 

Título do trabalho jornalístico

Categoria a que se candidata: 

Imprensa escrita e fotojornalismo 

Rádio     

Televisão     

Meio de Comunicação Social onde o trabalho foi/será publicado/transmitido 

Data da Publicação Até 3 de novembro, de 2019, inclusive. 

Candidatura: 

Individual
Coletiva  

Nome do/da responsável de candidatura 

Elementos da equipa (Se aplicável) 

Função do/da responsável de candidatura 

Função elementos da equipa (Se aplicável) 



Validade 

Contacto do/da responsável de candidatura 

Email  

Telemóvel  

Declaração e consentimento 

Declaro que as informações facultadas nesta inscrição são verdadeiras. Autorizo 
as entidades organizadoras a divulgarem o trabalho submetido para efeitos de 
promoção pública da iniciativa. 

____________________, 

Assinatura 

N.º de Carteira Profissional do/da Responsável 



Anexos 

Cópia de Carteira Profissional 

Cópias de Trabalho     

Sinopse do trabalho 

Documento comprovativo da data de publicação 
(se tal não for explícito na cópia do trabalho) 

De acordo com o regulamento as candidaturas ao Prémio serão apresentadas online, através 
do preenchimento integral do formulário e envio por e-mail para 
bilateralrelations@eeagrants.gov.pt juntamente com os artigos em formato PDF, ficheiros 
multimédia ou links ativos para os trabalhos publicados ou transmitidos. 

Só serão aceites as candidaturas: 

a) que sejam apresentadas pelos meios referidos no parágrafo anterior;

b) cujo formulário se encontre integralmente preenchido;

c) cujas peças jornalísticas sejam enviadas nos formatos indicados, desde que garantam
acesso ao seu conteúdo integral;

e) acompanhadas de todos os documentos exigidos no formulário de candidatura.

Zona Reservada ao Júri 

N.º de entrada de candidatura

Data de entrada de candidatura 

# # # 
Informações adicionais: Rita Soares – Communication Officer 
Unidade Nacional de Gestão – EEA Grants Portugal  
T:+351 213 036 070
geral@eeagrants.gov.pt 
rita.soares@eeagrants.gov.pt  

mailto:bilateralrelations@eeagrants.gov.pt
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