
EDITAL 

 

Nos termos da alínea o) do n.º 1 do artigo 30.º dos Estatutos do Iscte - Instituto Universitário de Lisboa 
e do Regulamento do Prémio José Manuel Paquete de Oliveira, determino a abertura do concurso 
instituído pelo Iscte - Instituto Universitário de Lisboa e pelo Grupo PortoBay em homenagem ao 
Professor José Manuel Paquete de Oliveira, destinado a galardoar anualmente ensaios e/ou estudos 
sobre os meios de comunicação social em Portugal, de autoria individual ou coletiva. 
 

Condições de admissão 

1. São admissíveis a concurso ensaios e/ou estudos originais sobre os meios de comunicação 
social em Portugal; 

2. Os estudos ou ensaios para a apresentar ao concurso no ano de 2022/2023 devem ser 
originais e incidir sobre a relação entre a comunicação contemporânea e o jornalismo. 
Serão aceites os ensaios e/ou estudos que contarem com um máximo de 50.000 caracteres 
com espaços, devendo ser apresentados em português. 
 

 

Candidatura 

De acordo com o previsto no respetivo regulamento as candidaturas devem conter os seguintes 
elementos: 
 

1. o boletim de candidatura devidamente preenchido; 
2. um resumo do trabalho; 
3. um exemplar do trabalho em suporte eletrónico; 
4. um exemplar do curriculum vitae. 

 

Critérios de Avaliação 

De acordo com o determinado no regulamento, são considerados os seguintes critérios de avaliação 
dos trabalhos apresentados a concurso: 
 
a) A contribuição para a investigação e a reflexão nas ciências sociais sobre as matérias da 

comunicação social; 
b) A contribuição para o conhecimento e a compreensão do trabalho jornalístico e dos meios de 

comunicação social; 
c) A contribuição para uma cultura de debate público e democrático sobre as matérias da 
comunicação social e do jornalismo; 
d) A centralidade em relação à temática estabelecida para o Prémio nesta edição: “jornalismo e 

comunicação”; 
 
 
Todos os trabalhos candidatos ao Prémio são ordenados segundo os critérios referidos nas alíneas a) a 
d), sendo o prémio atribuído aos três trabalhos que obtiverem a melhor classificação. 
 

 

 



 

Constituição do Júri 

O júri do Prémio José Manuel Paquete de Oliveira referente ao ano letivo de 2022/2023 é constituído 
pelas seguintes personalidades: 

 
Presidente – Gustavo Cardoso, Professor Catedrático do Iscte - Instituto Universitário de Lisboa 
 
Vogal – Bárbara Reis, Jornalista 
 
Vogal - Luísa Meireles, Jornalista 
 
Vogal - Jorge Wemans, Jornalista 
 
Vogal - Inácia Rezola, Professora Adjunta na Escola Superior de Comunicação Social (ESCS-IPL) 
 
Vogal - Cláudia Álvares, Professora Associada do Iscte - Instituto Universitário de Lisboa 
 
Vogal - Rita Espanha, Professora Auxiliar (com Agregação) do Iscte - Instituto Universitário de Lisboa 
 

Divulgação dos resultados 

Após a homologação da decisão do Júri pela Reitora do Iscte - Instituto Universitário de Lisboa e pelo 
Grupo PortoBay, são anunciados os nomes dos vencedores nos portais eletrónicos do Iscte - Instituto 
Universitário de Lisboa e do Grupo PortoBay. 

 

Valor do prémio 

O valor do Prémio será de 5.000 € (cinco mil euros) distribuído da seguinte forma: 

1º classificado - 3.000 € (três mil euros)  

2º classificado - 1.500 € (mil e quinhentos euros) 

3º classificado - 500 € (quinhentos euros)  

 

Prazo de apresentação das candidaturas 

As candidaturas, instruídas de acordo com o previsto no Regulamento e no presente Edital, devem ser 
endereçadas, por via eletrónica, através do e-mail PremioPaqueteOliveira@iscte-iul.pt, até ao dia 28 
de fevereiro de 2023. 

 
Lisboa, 20 de outubro de 2022 
 
 
A Reitora do Iscte – Instituto Universitário de Lisboa 
 
Maria de Lurdes Rodrigues 

mailto:PremioPaqueteOliveira@iscte-iul.pt

