
Envie-nos os seus trabalhos 
jornalísticos sobre o sector rodoviário, 
publicados em 2011.
Participe entre 1 de Novembro de 2011
e 31 de Janeiro de 2012.



ENQUADRAMENTO

2ºs PRÉMIOS DE JORNALISMO CEPSA ESTRADAS

O que são?
Os Prémios de Jornalismo CEPSA Estradas realizam-se 
pela segunda vez em Portugal e são promovidos pela 
CEPSA, líder ibérica no sector de Betumes.

Objectivo

Estes galardões visam premiar as melhores comunicações 
jornalísticas publicadas em 2011, sobre questões 
relacionadas com o sector rodoviário e o tema “Estradas”. 
Pretendem, com efeito, reunir conhecimento especializado 
sobre o sector e traduzem, paralelamente, um claro 
incentivo ao jornalismo de investigação.

Público-Alvo
Os Prémios são dirigidos não só a órgãos de comunicação 
social (televisão, rádio e imprensa escrita/web) e 
jornalistas, mas também a bloggers e opinion makers.

Datas Os trabalhos submetidos a candidatura devem ter datas de 
publicação em 2011.

Prémio O Prémio pecuniário é de 5.000€ ilíquidos.

Observações

Os trabalhos deverão reflectir temas gerais do mercado 
das Estradas e não especificamente os produtos ou obras 
com produtos CEPSA. Sugestões temáticas:
• Pavimentos;
• Técnicas e Métodos de construção de estradas;
• Segurança rodoviária;
• Investigação e Inovação ao nível de produtos utilizados na 

construção de estradas;
• Tecnologia e Sustentabilidade;
• Outros.



O 2º Prémio de Jornalismo CEPSA Estradas distingue as melhores co-
municações jornalísticas sobre temáticas rodoviárias, com o objectivo 
de promover o conhecimento e o jornalismo de investigação sobre 
questões relacionadas com o sector rodoviário e em especial com o 
tema estradas. 
Enquanto líder ibérica no sector de Betumes e com forte enfoque na Ino-
vação, Investigação & Desenvolvimento, a CEPSA pretende esclarecer 
mitos e reunir o conhecimento especializado sobre a área. Desta forma, 
lança estes Prémios de Jornalismo destinados a Órgãos de Comunica-
ção Social (Televisão, Rádio e Imprensa Escrita/Web), Jornalistas, opi-
nion makers e bloggers, com trabalhos nesta área publicados em 2011. 
Um júri constituído por especialistas do sector e representantes da CEP-
SA irão avaliar entre Fevereiro e Março de 2012 todas as candidaturas 
e seleccionar o melhor trabalho jornalístico submetido a concurso. Este 
receberá um prémio pecuniário de €5.000,00 (cinco mil euros) ilíquidos.  

Regulamento do 2º Prémio de Jornalismo CEPSA Estradas

Cláusula 1.ª
A CEPSA promove o “2º Prémio de Jornalismo CEPSA Estradas” desti-
nado a premiar os melhores trabalhos de comunicação que abordem 
as diferentes temáticas do sector rodoviário nacional com rigor, clareza 
e veracidade, publicados nos formatos de Televisão, Rádio, Imprensa 
Escrita ou Web, onde se incluem blogues. 

Cláusula 2.ª
Podem candidatar-se a estes Prémios os jornalistas, os Órgãos de Co-
municação Social nacionais, opinion makers e bloggers em actividade 
nas áreas de imprensa, rádio, televisão e online. 
Por opinion makers entendem-se todos os comentadores que têm o po-
der de influenciar grupos de pessoas com a sua opinião, expressando-a 
publicamente independentemente do suporte de comunicação utilizado 
(Televisão, Rádio, Imprensa Escrita/Web).
Por bloggers entendem-se todos os indivíduos possuidores de blogues 
e/ou que escrevem activamente em blogues - meios digitais não tradi-
cionais. Serão apenas considerados os bloggers cujas plataformas digi-
tais estejam associadas a um Meio de Comunicação Social.
Os trabalhos poderão ser apresentados por um ou vários autores. Quan-
do apresentados individualmente, cada participante poderá enviar até 
três trabalhos. Quando apresentados em grupo, o mesmo não pode ex-
ceder os três elementos e apresentar até dois trabalhos. 

Cláusula 3.ª
Os trabalhos apresentados a concurso terão de ser inéditos, redigidos/
falados em língua portuguesa, e publicados em pelo menos um Órgão 
de Comunicação Social entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2011.

Cláusula 4.ª
As candidaturas devem ser feitas através do formulário de candidatura dis-
ponibilizado em www.cepsa.pt, com a seguinte documentação em anexo:
- identificação do(s) autor (es): nome, morada, fotocópia do cartão de ci-

dadão ou bilhete de identidade e cartão de contribuinte, contactos tele-
fónicos e endereço de email do(s) jornalista(s) e/ou autores do trabalho; 

- referência ao título, a data de difusão do trabalho a concurso e a identi-
ficação do meio de comunicação onde foi difundido; 

- cópia dos trabalhos, apresentados em papel ou em formato digital (CD, 
DVD, vídeo [formatos WMV, AVI], rádio [formato mp3 ou wav] etc), deven-
do ser indicada a data da respectiva publicação na comunicação social.

- resumo curricular do(s) jornalista(s) ou autor(es) (máximo uma folha A4); 
- declaração de originalidade do trabalho, cedência dos direitos de autor 

e aceitação do regulamento assinada pelo(s) autor(es) – vide última pá-
gina deste Regulamento;

Todos os documentos apresentados no âmbito desta candidatura pode-
rão ser devolvidos aos seus autores quando solicitados, após um período 
máximo de seis meses. Findo este período os trabalhos serão arquivados.

Cláusula 5.ª
Os trabalhos e respectiva Ficha de Candidatura deverão ser entregues em 
mão na CEPSA ou enviados por e-mail ou por correio até às 18:00h do dia 
31 de Janeiro de 2012. 
No caso do envio por correio, considera-se relevante para efeitos de cum-
primento do prazo de entrega, a data ou carimbo dos correios de 31 de 
Janeiro de 2012. 
Contactos para envio ou entrega das candidaturas:
CEPSA Portuguesa – Direcção de Comunicação de Marketing
Rua General Firmino Miguel, n.º 3 - Torre 2 - Piso 2 - 1600-100 Lisboa
Telefone: 21 721 76 08
E-mail: premios.jornalismo@cepsa.com

Cláusula 6.ª
A CEPSA reserva-se o direito de recusar quaisquer candidaturas que não 
preencham os requisitos indicados neste regulamento, nomeadamente os 
referidos nas anteriores cláusulas 4ª e 5ª. 

Cláusula 7.ª
O júri deste Prémio é constituído por especialistas do sector e represen-
tantes da CEPSA. 
Compete ao júri decidir a adequação de cada candidatura ao regulamento 
deste Prémio no âmbito das Estradas, segundo os seguintes 
TEMAS:
-  Pavimentos,
-  Técnicas e Métodos de construção de estradas, 
-  Segurança rodoviária, 
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-  Investigação e Inovação ao nível de produtos utilizados na construção 
de estradas, 

-  Tecnologia e Sustentabilidade,
-  Outros.
CRITÉRIOS: 
-  Pertinência, relevância e impacto da informação; 
-  Capacidade para despertar e cativar o interesse dos leitores; 
-  Objectividade, independência e respeito pelos princípios éticos do jor-

nalismo; 
-  Originalidade na escolha do tema e respectiva abordagem, ponto de 

vista; 
-  Nível de investigação e pesquisa efectuada para recolha da informação, 

recursos utilizados na preparação; 
-  Qualidade de redacção, linguagem, facilidade de leitura e estrutura; 
-  Rigor científico, fontes de informação e coerência dos conteúdos; 
-  Conteúdo do artigo pertinente para os profissionais do sector rodoviário. 
O júri reunirá durante o primeiro trimestre de 2012 e avaliará os trabalhos 
a concurso. As decisões do júri são irrevogáveis e não sujeitas a recurso.  

Cláusula 8.ª
O prémio a atribuir ao melhor trabalho jornalístico tem o valor de €5.000,00 
(cinco mil euros) ilíquidos, sujeitos aos impostos que se mostrem devidos 
e que serão da exclusiva responsabilidade do vencedor.
Caso entenda que existem trabalhos com o mesmo nível de qualidade 
e adequação aos critérios de avaliação, o Júri poderá atribuir o prémio 
a duas candidaturas em ex aequo. Neste caso o prémio pecuniário será 
dividido em duas parcelas, cabendo um prémio de €2.500,00 (dois mil e 
quinhentos euros) ilíquidos a cada candidatura.
A CEPSA reserva-se o direito de não atribuir o prémio, caso o Júri não 
reconheça mérito suficiente aos trabalhos admitidos, sem necessidade de 
invocar qualquer tipo de razão ou fundamento para o efeito.

Cláusula 9.ª
Os trabalhos distinguidos pelo júri serão comunicados ao(s) autor(es) por 
carta, para a morada apresentada na candidatura, e divulgados através de 
acções de Relações Públicas, a partir do mês de Março de 2012.
O respectivo prémio será entregues em cerimónia pública, a realizar em 
local a designar, até ao final de Abril de 2012. Todos os presentes aceitam 
a difusão/publicação de fotografias e/ou imagens vídeo subjacentes a esta 
cerimónia.

Cláusula 10.ª
A participação neste Concurso implica a aceitação plena, pelos concorren-

tes, do presente Regulamento e o preenchimento da Declaração de Origi-
nalidade e Cedência de Direitos de Autor e/ou do Órgão de Comunicação 
Social, em anexo neste documento. 
A CEPSA reserva-se o direito de divulgar gratuitamente, em parte ou na 
totalidade os trabalhos nomeados, designadamente no seu site, e repro-
duzir os mesmos para fins documentais e/ou promoção de eventuais fu-
turas edições destes Prémios, isentos de qualquer encargos, despesas ou 
pagamentos, nomeadamente direitos de autor.
Todas as dificuldades práticas de interpretação e aplicação do presente 
Regulamento serão dirimidas pelas entidades organizadoras, sem direito 
a recurso.

Cláusula 11.ª
As informações fornecidas pelos candidatos serão registadas e utilizadas 
dentro dos limites estritamente necessários para assegurar a sua partici-
pação no referido prémio. Todas as informações referentes às candida-
turas serão tratadas de forma confidencial pela entidade organizadora e 
pelo júri, sem prejuízo das situações expressamente excluídas no presen-
te regulamento. 
Nos Termos da legislação aplicável, referente à protecção de dados pes-
soais, o participante neste concurso fica informado de que os seus dados 
serão utilizados pela CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS S.A. de forma con-
fidencial e informatizada para os efeitos previstos neste concurso. 
Mais se informa que, para efeitos deste concurso, os dados pessoais for-
necidos quando da participação serão tratados confidencialmente pela 
CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS S.A exclusivamente com vista a facilitar 
a manipulação e gestão e de promover a comunicação com o participante 
no concurso, sendo os mesmos eliminadas após a conclusão do concurso 
e logo que estejam resolvidas todas e quaisquer questões decorrentes do 
mesmo para com o participante.
A qualquer momento, os concorrentes têm direito a aceder, modificar, 
cancelar ou opor-se à utilização dos seus dados pessoais enviando uma 
carta para o endereço da CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS S.A com sede 
em Rua General Firmino Miguel, n.º 3 - Torre 2 - Piso 2 - 1600-100 Lisboa, 
a/c Departamento de Marketing, anexando uma cópia do seu documento 
de identificação.

Cláusula 12.ª
Qualquer situação que surja na execução do presente regulamento ou que 
venha a surgir no âmbito do presente prémio de jornalismo, será decidida 
e regulamentada pelo júri e informada por escrito aos concorrentes. 

Clique AQUI para descarregar a versão para impressão.

REGULAMENTO



FORMULÁRIO
DE PARTICIPAÇÃO

NOME DO JORNALISTA

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO (CARTÃO DE CIDADÃO, BI OU PASSAPORTE…)

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

MORADA

TELEFONE(S) DE CONTACTO

ENDEREÇO DE CORREIO ELECTRÓNICO

ÓRGÃO(S) DE COMUNICAÇÃO SOCIAL COM O QUAL COLABORA

OUTRAS SITUAÇÕES

ÁREA DE ESPECIALIZAÇÃO ACADÉMICA

TIPO DE TRABALHO PROPOSTO
      IMPRENSA ESCRITA
      RÁDIO
      TELEVISÃO
      ONLINE

OBSERVAÇÕES QUANTO À PROPOSTA DO CANDIDATO (MÁXIMO 2000 CARACTERES)

O PROPONENTE APRESENTA-SE
     INDIVIDUALMENTE 
     CONJUNTAMENTE (ATÉ 3 ELEMENTOS) – EM CASO AFIRMATIVO, INDIQUE O NOME DOS RESTANTES ELEMENTOS PROPONENTES:  

E

     Declaro que li e aceito as condições gerais de participação descritas neste regulamento.

Clique em ENVIAR e de seguida anexe o seu trabalho ao email que será enviado.

DECLARAÇÃO DE ORIGINALIDADE E CEDÊNCIA DE DIREITOS DE AUTOR: Descarregue AQUI, preencha e envie-nos juntamente com o 
formulário, ou para a morada - CEPSA PORTUGUESA - Rua General Firmino Miguel, nº 3 - Torre 2 - Piso 2; 1600-100 LISBOA.
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