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SPAVC lança Prémio de Jornalismo na área do Acidente Vascular Cerebral (AVC)
Desde o dia 1 de abril que estão abertas as candidaturas ao Prémio de Jornalismo na área do Acidente Vascular
Cerebral (AVC). A iniciativa, promovida pela Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral (SPAVC) destinase a "incentivar e reconhecer o interesse e qualidade dos trabalhos jornalísticos" sobre esta doença súbita e conta
com o apoio da Bayer HealthCare. Os trabalhos devem ser entregues até dia 2 de janeiro de 2015.
O prémio, no valor total de 4.500€, será dividido por categoria, atribuindo-se 1.500€ a cada um dos vencedores
em imprensa, televisão e rádio.
Podem concorrer ao prémio todos os jornalistas que realizaram trabalhos sobre o AVC entre abril de 2014 e
janeiro de 2015. As peças jornalísticas "devem contribuir para um correto e maior conhecimento geral do
problema, causas da doença e para a difusão, quer da prevenção, quer da atuação em caso de manifestação da
doença surgir".
A SPAVC considera ainda que os trabalhos podem destacar, entre outros temas, "os recursos existentes para
tratamento, os apoios sociais, as redes de familiares e amigos e toda a dinâmica social do AVC".
Critérios de avaliação

Serão tidos em conta os seguintes critérios, com uma ponderação de 20€ cada:
- Coerência com os objetivos do Prémio
- Criatividade
- Investigação
- Relevância
- Qualidade
O júri é composto por Castro Lopes, presidente da Direção da SPAVC, que preside, José Ferro, presidente da
Comissão Cientifica da SPAVC, José Manuel Pereira de Azevedo, professor associado da Faculdade de Letras da
Universidade do Porto, Elsa Azevedo e Patricia Canhão, vice-presidentes da Direção da SPAVC
O Regulamento pode ser consultado aqui.
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