
       

 

Vencedores da 7ª edição do prémio de Jornalismo “Os Direitos da Crianças em Notícia” 

 
Vânia Maia, da Revista Visão, em ex aequo com Aline Flor, do Jornal Público, Celina Faria, da Antena 
1, em ex aequo com Sandra Henriques, também da Antena 1 e Miriam Alves, ex aequo com Carolina 
Reis, ambas da SIC, são as vencedoras da sétima edição do prémio de jornalismo “Os Direitos da 
Criança em Notícia”, na categoria de Imprensa Nacional/Online, Rádio e Televisão, respetivamente. 
Trata-se de um prémio pecuniário, promovido anualmente pelo Fórum sobre os Direitos das 
Crianças e dos Jovens, patrocinado pela Sociedade Portuguesa de Autores. 
 
Esta distinção tem como objetivo valorizar trabalhos jornalísticos de referência, que incidam sobre 
temáticas ligadas à infância e juventude, tendo sempre presente os direitos estabelecidos pela 
Convenção sobre os Direitos das Crianças da ONU (1989) ratificada por Portugal. 
 
De acordo com José Jorge Letria, presidente da Sociedade Portuguesa de Autores, ao patrocinar este 
galardão, “A SPA considera útil e relevante este apoio, porque estimula o trabalho dos jornalistas e a 
sua liberdade de escrita e observação da realidade. Os jornalistas também são autores e por isso 
este apoio é forte e empenhado. Para reforçar e valorizar a importância do trabalho jornalístico em 
torno destes temas, este ano a SPA alargou o prémio à imprensa regional, contemplando agora 
quatro categorias”. 
 
Por sua vez, os membros do júri salientam a qualidade das mais de três dezenas de peças a concurso, 
que abordaram problemáticas distintas, este ano com grande incidência nos efeitos da pandemia 
sobre as crianças.   
 
Para além destes primeiros prémios, foram atribuídas 4 Menções Honrosas, para trabalhos do jornal 
Público, TVI, SIC e para o jornal regional Almadense. 
 
O júri do prémio “Os Direitos da Crianças em Notícia” é composto por Adelino Gomes, uma das 
maiores referências do jornalismo português, Cristina Ponte, da Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa e Lídia Marôpo, da Escola Superior de Educação do 
Instituto Politécnico de Setúbal. 
Tanto Cristina Ponte como Lídia Marôpo fazem parte de Fórum Sobre os Direitos das Crianças e dos 
Jovens. 
Este concurso teve a sua 1ª Edição em 2012 e surgiu na sequência da Plataforma Comemorativa dos 
50 anos da Declaração sobre os Direitos da Criança e os 20 anos da Convenção dos Direitos da 
Criança. Foi sempre preocupação do núcleo fundador desta plataforma valorizar e premiar os 
trabalhos jornalísticos que abordem, valorizem e respeitem o princípio da Criança como Sujeito de 
Direito. Assim, a 1 de junho de 2011 foi assinada a Carta Compromisso entre várias instituições, 
Carta deu origem à criação do Fórum sobre os Direitos das Crianças e dos Jovens. 
 
 
 
 
 



Vencedores da 7ª edição – (Trabalhos publicados em 2020): 
 
 

Imprensa Nacional/Online 

1 º Prémio – ex aequo 

Aline Flor (Público) - As jovens afetadas pela mutilação genital feminina estão a tomar a 

palavra/Mutilação genital feminina julgada em Portugal pela primeira vez/Como chegar às vítimas 

de mutilação genital? Criando uma rede para cuidar de meninas e mulheres 

Vânia Maia (Revista Visão) - Mãe, estás viva? 

 

Menções Honrosas (2) 

André Carvalho Ramos (TVI) - Sobreviveram à Guerra e à travessia do mar, agora têm medo de 

morrer com Covid-19 

Joana Gorjão Henriques (Jornal Público) - "Violência doméstica: quando os filhos testemunham 

contra os pais em tribunal" e análise "Os efeitos de assistir a violência doméstica/"É raro, mas há 

mães e mulheres no banco dos réus por violência doméstica" e análise "Da palmada pedagógica à 

expulsão de casa" 

 

Imprensa Regional/Online 

Menção Honrosa 

Maria João Morais (Almadense) - No Segundo Torrão há uma “Fábrica” especial que sonha reabrir 

 

Rádio  

1 º Prémio – ex aequo 

Celina Faria (Antena 1) – Escola sem abraços 

Sandra Henriques (Antena 1) - Brincar é uma coisa muito séria 

 

Televisão 

1º Prémio – ex aequo 

Carolina Reis (SIC) - O conteúdo somos nós 

Miriam Alves (SIC) - Pandemia – O Espaço entre nós 

 

Menção Honrosa 

Catarina Marques (SIC) - Mães sem teto, filhos sem chão 


