REGRAS PARA O CONCURSO DE JORNALISMO DA
SADC
O Secretariado da SADC anuncia o lançamento do Concurso de Jornalismo da SADC,
edição 2013. O prémio é atribuído nos domínios da imprensa, rádio, televisão e
fotojornalismo. Os potenciais concorrentes são convidados a submeter os seus trabalhos,
conjuntamente com um comprovativo da sua nacionalidade, ao Comité Nacional de
Adjudicação nos seus respectivos países.

Regulamento do concurso
a)

Os trabalhos submetidos a concurso deverão ter sido publicados /radiodifundidos
entre os meses de Janeiro e Dezembro do ano anterior ao concurso (2012) por um
órgão ou agência de comunicação social devidamente registado e/ou autorizado em
qualquer Estado Membro da SADC;

b)

Os temas dos trabalhos submetidos a concurso devem estar relacionados com
assuntos e actividades que promovam a integração regional na SADC:
i.

Os trabalho submetidos a concurso devem estar relacionados com assuntos
e actividades que promovam a integração regional na SADC;

c)

Poderão participar no concurso todos os jornalistas oriundos dos Estados Membros
da SADC, com a excepção dos que trabalhem em instituições contratadas pela
SADC e dos funcionários do Secretariado da SADC;

d)

Todas as obras submetidas a concurso deverão estar numa das línguas de trabalho
da SADC, nomeadamente, Francês, Inglês ou Português; devendo as mesmas ser
enviadas tal como foram publicadas/radiodifundidas (sob a forma de recortes de
jornal, sites da Internet, revistas, cassetes áudio ou vídeo/CD ou DVD);

e)

Serão aceites obras a concurso nas seguintes categorias:
i.

Imprensa: reportagens/artigos publicados em jornais, em boletins informativos
e em sites da Internet;
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ii.

Jornalismo Radiofónico: matérias radiodifundidas;

iii.

Jornalismo Televisivo: matérias televisionadas;

iv.

Fotojornalismo: fotografia(s) publicada(s) com legenda ou texto;
Ø As obras candidatadas à categoria de imprensa deverão ter, no mínimo,
600 (seiscentas) palavras e, no máximo, 2000 (duas mil) palavras.
Ø

O material televisionado ou radiodifundido deverá ter a duração mínima de
cinco minutos e uma duração máxima de trinta minutos devendo todo o
material radiodifundido ser acompanhado de uma transcrição em qualquer
uma das três línguas de trabalho da SADC.

f)

Todas as obras a concurso deverão ser submetidas ao Comité Nacional de
Adjudicação até 30 de Março de 2013;

g)

Os trabalhos a concurso deverão conter todos os detalhes de contacto do
jornalista, incluindo uma fotografia tipo passe, endereço físico, números de telefone
e, nos casos em que tal seja possível, de fax e endereço de correio electrónico;

h)

Os trabalhos a concurso serão inicialmente seleccionados e apreciados pelo
Comité Nacional de Adjudicação em cada Estado Membro, o qual seleccionará a
melhor obra em cada uma das quatro categorias que deverá ser submetida ao
Comité Regional de Adjudicação, através do Secretariado da SADC, até 31 de
Maio de 2013. O Secretariado da SADC não se responsabilizará por qualquer
perda ou dano das obras ou materiais submetidos.

i)

A selecção dos melhores trabalhos a nível regional será efectuada pelo Comité
Regional de Adjudicação;

j)

O Comité Regional de Adjudicação reserva-se o direito de não atribuir os prémios
se as obras a concurso não satisfizerem os requisitos da competição;

k)

A decisão do Comité Regional de Adjudicação será final;

l)

Os vencedores serão anunciados e receberão os seus respectivos prémios durante
a 33ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da SADC;

m)

Cada categoria do concurso, nomeadamente, imprensa, rádio, televisão e
fotojornalismo terá um prémio monetário de US$2.000,00.

n)

Os prémios monetários serão acompanhados de um certificado assinado pelo
Presidente em exercício da SADC;
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o)

Os prémios serão pagos directamente ao vencedor. Na eventualidade de o
vencedor não poder estar presente na cerimónia, a SADC fará diligências no
sentido de lhe entregar o prémio no seu próprio país;

Informações adicionais e formulários de candidatura podem ser obtidos junto dos
Comités Nacionais de Adjudicação e dos Coordenadores Nacionais da
Comunicação Social da SADC em cada Estado Membro.
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