
Premio de Jornalismo EEA Grants Portugal 
 

Candidate-se até 15 de outubro a prémios no valor de €2.500 ou €1.000 com 

trabalho jornalístico que refira o contributo dos EEA Grants em Portugal.  

 

O Prémio de Jornalismo EEA Grants Portugal distingue trabalhos jornalísticos que versem sobre o 

contributo dos EEA Grants em Portugal, no âmbito dos 25 anos da entrada em vigor do Acordo sobre 

o Espaço Económico Europeu (EEE). 

São três as categorias a concurso: imprensa (incluindo fotojornalismo), rádio e televisão. É atribuído 

um prémio de €2.500 à melhor obra de cada categoria e um prémio de €1.000 pelo segundo lugar.  

O que são os EEA Grants?  

Os EEA Grants consistem na contribuição da Noruega, da Islândia e do Liechtenstein para a redução 

das disparidades sociais e económicas na União Europeu, reforçando as relações bilaterais com os 

Estados beneficiários. No período de 2014-2021 Portugal beneficiará de uma verba de €102,7 

milhões, proveniente em 97% da Noruega.  

 

  

O navio MAR Portugal e o projeto EmPODER de promoção de empreendedorismo feminino na comunidade Roma são dois dos projetos 

financiados pelos EEA Grants em Portugal. Fotos: MAR Portugal de Pedro Mora/Embaixada da Noruega e Nora Kiss, do projeto EmPODER 

de Maria Knoph Vigsnæs/EEA Grants.  

Os EEA Grants abrangem Portugal desde 1994 e têm vindo a financiar centenas de projetos, incluindo 

projetos relacionados com o desenvolvimento sustentável da economia do mar, a promoção da 

Economia Circular, a adaptação às alterações climáticas e a valorização do território, o apoio às artes 

e à renovação de património cultural, bem como a promoção da igualdade de género e a conciliação 

entre a vida profissional, pessoal e familiar. 

Consulte o website dos EEA Grants https://eeagrants.org/ para mais info sobre os projetos, e o 

website dos EEA Grants Portugal https://www.eeagrants.gov.pt/pt/ para mais informação sobre o 

regulamento e o formulário de participação. 
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