
 

 

 

 

 

 

PRÉMIOS DE JORNALISMO 

 

ANMP – MUNICÍPIOS PORTUGUESES 

 

Regulamento 

 

 
1. Designação 

Os Prémios de Jornalismo ANMP – Municípios Portugueses, 
instituídos pela Associação Nacional de Municípios Portugueses 
em colaboração com o Clube de Jornalistas - Press Club, evocam, 
na sua designação, o Poder Local Democrático e o seu contributo 
para o desenvolvimento de Portugal. 

 

2. Modalidades 

Prémio 

      - Prémio de Jornalismo ANMP – Municípios Portugueses 

      - Duas Menções Honrosas ANMP – Municípios Portugueses 



 

 

3. Âmbito e Periodicidade 

3.1 - O Prémio de Jornalismo ANMP – Municípios Portugueses 
será atribuído, anualmente, ao jornalista profissional, autor do(s) 
melhor(es) trabalho(s) produzido(s), no ano anterior, em todo o 
universo dos Media - Imprensa, Televisão, Rádio e Internet, 
sobre o Poder Local, a gestão autárquica e as dinâmicas da 
gestão autárquica que contribuem para o bem-estar das 
populações e desenvolvimento de Portugal. 

 

3.2 – O Júri atribuirá ainda duas Menções Honrosas ANMP – 
Municípios Portugueses para os segundo e terceiro melhores 
trabalhos.  
 
3.3 - O Júri poderá considerar, para avaliação e atribuição dos 
Prémios e Menções Honrosas, trabalhos não enviados a concurso. 
 

4. Atribuição dos Prémios 

4.1 - Os Prémios serão atribuídos por um Júri composto por 3 
Jornalistas indicados pelo Clube de Jornalistas e um representante 
da ANMP, este sem direito a voto. 

4.2 - As decisões do Júri serão tomadas por maioria simples de 
votos. 

4.3 - Das decisões do Júri não caberá recurso. 

4.4 - Os Prémios serão entregues em acto público a realizar em 
2007, em data a anunciar pela ANMP. 

 



 

 

5. Natureza dos Prémios 

O Prémio ANMP – Municípios Portugueses 

- Um Troféu evocativo  

- Um valor pecuniário anualmente fixado e anunciado antes das 
decisões do Júri 

- O valor pecuniário do Prémio ANMP será de 7500 (sete mil e 
quinhentos euros) em 2007 

- Um computador portátil 

- Estadia para 2 pessoas (duas noites) numa Pousada de Portugal 

 

As Menções Honrosas ANMP – Municípios Portugueses 

- Um Troféu evocativo  
 
- Um computador portátil 
 
- Estadia para duas pessoas (duas noites) numa Pousada de 
Portugal 
 
 
 
NB: Os trabalhos concorrentes aos Prémios Poder Local - ANMP 
2007 devem ser entregues até 31 de Janeiro de 2007, para a sede 
da ANMP - Associação Nacional de Municípios, em 4 cópias, 
destinadas ao Júri do Prémio. 
 
 


