
 

 

27º CONCURSO EUROPA DE JORNALISMO 

 
 

1. OBJETIVO 
 
O CONCURSO EUROPA DE JORNALISMO é promovido pela Comissão Europeia de Turismo na 
América Latina (CET). Tem como objetivo incentivar, reconhecer e valorizar o trabalho dos 

jornalistas do Brasil que difundem, por meio da mídia, os destinos turísticos europeus e promovem 
o desenvolvimento e a consolidação da imagem turística da Europa para os brasileiros.  

 
 

2. CATEGORIAS 
 
O 27º CONCURSO EUROPA DE JORNALISMO está dividido em oito categorias de prêmio: 
 

 Melhor matéria de jornal 
Reportagem publicada num jornal impresso. 
Envie uma cópia digital em formato .pdf da matéria impressa em baixa resolução. 
 

 Melhor matéria de revista 
Matéria publicada em uma revista impressa. 

Envie uma cópia digital em formato .pdf da reportagem impressa em baixa resolução. 

 
 Melhor matéria on line 

Texto publicado na Internet em um blog, portal, jornal ou revista digital. Para se inscrever 
nesta categoria, o veículo precisa ter um mínimo de 50 mil pageviews mensais.  
Envie uma cópia digital em formato .pdf e o link do site com a matéria, que deve 
permanecer disponível durante todo o período do concurso. 
 

 Melhor trabalho fotográfico 
Reportagem ou série fotográfica de pelo menos 5 fotografias originais, preto e branco e/ou 
a cores, publicada em qualquer meio de comunicação impresso ou eletrônico. Imagens que 
estão disponíveis para download em sites de agências não serão elegíveis. 
Envie uma cópia digital em formato .pdf da matéria em baixa resolução e o link da 
reportagem ou série caso divulgada originalmente em meio online. 

 
 Melhor trabalho videográfico 

Vídeos originais publicados na Internet (blogs, youtube, vimeo, etc.) de pelo menos 30 
segundos de duração. Para se inscrever nesta categoria, o vídeo precisa ter um mínimo de 
5 mil visualizações.  
Envie o link do site com o vídeo, que deve permanecer disponível durante todo o período 
do concurso. 

 
 Melhor matéria sobre Europa 

Matéria publicada em qualquer meio de comunicação impresso ou eletrônico que contemple 
mais de um país europeu e, no mínimo, um dos países membro da Comissão Europeia de 
Turismo (CET) na América Latina1. 
Envie uma cópia digital da matéria . 

 

                                                 
1
 A Comissão Europeia de Turismo (CET) na América Latina, conhecida também como European 

Travel Commission (ETC), está formada pelos escritórios de turismo da Alemanha, Áustria, Bélgica-
Flandres, Dinamarca, Espanha, Itália, Mônaco, Noruega, Portugal, República Tcheca e Suíça. 



 

 Melhor matéria sobre os países anfitriões: Flandres (Bélgica) e Mônaco 
Reportagem publicada em qualquer meio de comunicação impresso ou eletrônico que 
contemple no mínimo um dos países anfitriões do prêmio. 

Envie uma cópia digital da matéria. 
 

 Prêmio Revelação 
Matéria publicada em qualquer meio de comunicação impresso ou eletrônico, indicação de 
jornalista(com no máximo 32 anos de idade no momento da inscrição), que não seja 
editor, nunca tenha sido premiado pela CET e não tenha submetido outro trabalho a este 

concurso. 

Envie uma cópia digital da reportagem. 
 
 

3. INSCRIÇÃO 
 

3.1. Poderão concorrer os trabalhos jornalísticos de autoria de um ou mais profissionais da 
imprensa brasileira publicados no período de 1º de julho de 2015 a 31 de julho de 2016, 
regularmente inscritos até o dia 31 de agosto 2016. 
 
3.2. A inscrição será feita online no site www.concursoeuropajornalismo.com.br 
 
3.3. O material a ser enviado conforme o formato determinado na categoria de prêmio no item 2 

supra deverá ser acompanhado da ficha de inscrição conforme indicações do site e deverá ser 
relativo a, no mínimo, um dos países listados no item 7 deste regulamento.  

 
3.4. Serão aceitos somente trabalhos inéditos e que tenham sido publicados dentro do período 
determinado no item 3.1, supra.  
 
3.5. Não serão consideradas informações enviadas posteriormente ao prazo limite do ato de 

inscrição determinado no item 3.1, supra.  
 
3.6. O número de matérias diferentes inscritas por cada participante e categoria é ilimitado. 
 
3.7. Não é permitida a inscrição de uma mesma matéria em mais de uma categoria. 
 

3.8. No caso de duplicidade de trabalhos inscritos, apenas a primeira inscrição será considerada. 
 
3.9. As matérias com mais de um autor seguirão as regras dos itens 3.7 e 5.6 deste regulamento. 

 
3.10. Serão colocados em julgamento apenas os trabalhos escritos em língua portuguesa e 
publicados em meios de comunicação brasileiros. 
 

3.11. O participante concorda que todo o material inscrito para o concurso (jornais, revistas, 
fotografias, vídeos, sites/blogs) – independentemente de serem cópias ou originais, como qualquer 
outro elemento relativo aos trabalhos concorrentes enviados para a inscrição – passa a integrar o 
acervo da Comissão Europeia de Turismo. 
 
3.12. O ato de inscrição neste concurso, pelo autor ou por meio da direção ou chefias dos jornais, 
revistas, sites e emissoras de televisão, implica em total aceitação dos termos e condições 

impostos neste Regulamento.  
 
 

4. JULGAMENTO   
 

4.1. O julgamento dos trabalhos será realizado em duas etapas distintas:  
 

http://www.concursoeuropajornalismo.com.br/


 

4.1.1. Na primeira etapa, os países membros da CET no Brasil indicarão, dentre os trabalhos 
inscritos, aqueles que exibam melhores condições de concorrer a cada uma das categorias, em 
número de 3 (três) trabalhos finalistas.. É vedado os membros da CET no Brasil indicar mais de 3 

(três) trabalhos por categoria.  
 
4.1.2. Na segunda etapa, uma Comissão Julgadora constituída pelos países membros da CET no 
Brasil e três especialistas do setor avaliará os trabalhos finalistas e selecionará um vencedor em 
cada uma das categorias. 
 

4.1.3. Se necessário, o voto de desempate caberá à presidência da CET no Brasil em conjunto com 

os países anfitriões do prêmio. 
 
4.2. As decisões da Comissão Julgadora serão soberanas, respeitando o disposto neste 
regulamento, e isentas de quaisquer interferências, delas não cabendo qualquer espécie de 
impugnação ou recurso, independentemente da argumentação. 
 

4.3. A relação dos premiados será divulgada até o dia 30 de setembro de 2016 em comunicado 
enviado aos ganhadores, na imprensa e no site www.concursoeuropajornalismo.com.br 
 
 

5. PREMIAÇÃO 
 

5.1. Os profissionais indicados como vencedores pela Comissão Julgadora ganharão uma viagem 
para Flandres (Bélgica) e Mônaco, a ser realizada até o fim de 2016 (previsivelmente no mês de 

novembro). 
 
5.2. A premiação inclui bilhetes aéreos (saída de São Paulo e aeroporto de destino a ser definido), 
com taxas de embarque, excursões e transporte terrestre, além da hospedagem, alimentação e 
jantar de gala. 

 
5.3. O seguro viagem não está incluído na premiação e o vencedor terá contratá-lo diretamente. 
 
5.4 Os vencedores receberão uma placa de honra pelo reconhecimento de seus trabalhos. 
 
5.5. Todos os prêmios serão pessoais e intransferíveis, não cabendo, em nenhuma hipótese, dar o 

direito a que outra pessoa usufrua da premiação, sem ressalvas para superiores hierárquicos, como 
editores e chefes de redação. 
 

5.6. A premiação será conferida apenas para um autor do trabalho. Na hipótese de que o projeto 
vencedor tenha sido executado de forma colaborativa, a viagem será emitida em nome do 
integrante previamente indicado pela equipe no momento da inscrição. 
 

5.7. A data da viagem de premiação é única e pré-definida. Em nenhuma hipótese o ganhador 
poderá usufruí-la em outra data, sendo de responsabilidade do ganhador ter disponibilidade para a 
viagem na data determinada. Não será permitido trocar a viagem por qualquer outro tipo de 
prêmio, quer seja em dinheiro, quer seja em outro bem. 
 
5.8. Os vencedores se comprometem a comparecer a todas as atividades estabelecidas no 
itinerário da viagem de premiação, exceto, em casos de força maior. 

 
 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
O 27º CONCURSO EUROPA DE JORNALISMO será regido pelo presente regulamento, cabendo 

à CET, em suas respectivas esferas de influência, a decisão sobre os casos omissos, por consenso 
ou pelo voto da maioria.  



 

 
 

 7. CONTATOS ÚTEIS 
 
ALEMANHA  
Centro de Turismo Alemão - DZT 
Margaret Grantham  
Rua Verbo Divino, 1488, 3º andar  
04719-904 – São Paulo/SP 

Tel: +55 11 5187-5168 

margaret.grantham@germany.travel 
 

ÁUSTRIA 
Oficina Nacional Austríaca de Turismo 
Georg Kapus 
Juan Alvarez Mendizábal 1 - 6°, 9 
28008 Madrid 

T +34 91 542 68 32 

georg.kapus@austria.info 
 

 
 
BÉLGICA - FLANDRES 

Interamerican Network 
Danielle Clouzet Roman 
Av. Ipiranga, 318 - Bloco A - 5º andar 
01046-010 - São Paulo/SP 
T +55 11 3214-7500 
danielle@interamericanetwork.com 
 

 
 
DINAMARCA, MÔNACO E NORUEGA 

Global Vision Access 
Gisele Abrahão 
Rua Manoel da Nobrega 111 #41 / Paraíso – 
04001-080 - São Paulo/SP 
Tel: +55 11 2367-3170 
gisele@globalvisionaccess.com 
 

 
 

ESPANHA  
Centro Oficial de Turismo Espanhol  
Elvira Viedma 
Rua Joaquim Floriano, 413 - 4º andar 
04534-011– São Paulo/SP   

Tel: +55 11 3675-2000 – ramal: 6  
elvira.viedma@tourspain.es 
 

 

ITÁLIA  
ENIT – Agência Nacional Italiana de Turismo 
Mirella Morici 
Av. Paulista 1971 
01311-300 – São Paulo/SP  

Tel: +55 11 3628-5917  
mirella.morici@enit.it 
 

 
 
PORTUGAL  

Turismo de Portugal 
Bernardo Cardoso 
Rua Canadá, 324  

01436-000 - São Paulo/SP  
Tel: +55 11 3084-1831  
bernardo.cardoso@turismodeportugal.pt 
 

 
 
REPÚBLICA TCHECA   

Escritório de Turismo da República Tcheca 
Luiz Fernando Destro  
Rua Araújo, 165 – cj. 30   

01220-020 – São Paulo/SP   
Tel: +55 11 3256-8288  
destro@czechtourism.com 

 
 
SUÍÇA  
Centro Oficial de Turismo Suíço  
Gisele Sarbach  
Av. Paulista, 1754, 4o andar  
01310-920 - São Paulo/SP  

Tel: +55 11 3372-8200  
gisele.sarbach@switzerland.com  

 
 
ASSESSORIA DE IMPRENSA CET 
IMAGEM CORPORATIVA 
Tatiane Matheus  
Av. Angélica, 2530 – 19º andar  
01228-200 – São Paulo/SP 

Tel: +55 11 3526-4502 
tatiane.matheus@imagemcorporativa.com.br 
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