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› IMprensa
› Rui Peres Jorge & Bruno Simões
| Jornal de Negócios
“Raio-X ao Serviço Nacional
de Saúde”
Rui Peres Jorge e Bruno Simões foram perceber como está
a Saúde em Portugal após o choque do ajustamento forçado
pelo pedido de assistência financeira. O pior parece estar para
trás na crise da Saúde, mas, no Serviço Nacional de Saúde, as
dificuldades persistem. Os tempos de espera cresceram em 2016,
as famílias são chamadas a um esforço financeiro significativo
com a Saúde e o reforço de verbas no Orçamento nem chega para
aumentar o peso do sector na economia.

› Rádio
› Bárbara Baldaia
| TSF
“Um dia de cada vez”
O “Kastelo” é um serviço que pretende melhorar a qualidade de
vida de crianças que enfrentam doenças complexas, muitas vezes
em fase terminal. São crianças que encontram nesta unidade
uma resposta integrada: médicos, enfermeiros, fisioterapeutas,
nutricionistas, professores, educadores de infância trabalham
em conjunto para minorar a dor com que lidam no dia-a-dia e
promover alguma qualidade de vida. A reportagem de Bárbara
Baldaia com sonoplastia de Joaquim Dias dá a conhecer o
“Kastelo”, a única unidade de cuidados paliativos pediátricos do
país, que funciona em São Mamede Infesta, Matosinhos.

O “Prémio Jornalismo em Saúde” pretende contribuir para promover a
qualidade e a profusão do trabalho jornalístico dedicado à Saúde com
enfoque em aspetos relevantes do Serviço Nacional de Saúde (SNS), na
inovação em Saúde e no desenvolvimento económico e social na área
da Saúde.

› Televisão
› Paula Martinho da Silva
| RTP
“A minha vida é a tua”
Todos os anos surgem em Portugal 300 novos casos de crianças
e jovens com cancro. A taxa de sobrevivência está acima dos
80%. Mas o caminho para a cura é longo e duro. Os pais têm
que estar sempre presentes. O impacto da doença nas famílias
é devastador, quer a nível emocional, quer a nível financeiro.
Médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais foram
unânimes em considerar que o Estado não está a apoiar como
devia os pais das crianças com cancro. O trabalho da jornalista
Paula Martinho da Silva, com imagem de David Araújo e edição
de Dores Queirós retrata o quotidiano dos pais com filhos com
doenças oncológicas.
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universitário revelação

› Marta Ferreira & Afonso Alexandre
& Ana Rita Matos & Joana Fidalgo Figueiredo
| Escola Superior de Comunicação Social
“Vida Sem Limites”
A reportagem conta a história de Sara Duarte, uma atleta
paralímpica de paradressage. “Vida sem Limites” é uma
reportagem de Afonso Alexandre, Marta Ferreira, Ana Rita
Matos e Joana Figueiredo, realizada para a cadeira de Ateliê
de Reportagem TV, na Escola Superior de Comunicação
Social, leccionada pelos professores Ruben Neves e Ana Leal.

