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COMUNICADO DE IMPRENSA

Novartis, em parceria com o Instituto do Cinema e do Audiovisual,
desafia jovens a fazer uma curta sobre Esclerose Múltipla


Estão abertas as candidaturas ao 2º Prémio EM Curtas, melhores curtasmetragens sobre o tema ‘Mudar o rumo da Esclerose Múltipla’



Podem concorrer profissionais ou amadores entre os 18 e os 35 anos que
realizem uma curta-metragem sobre o tema ‘Mudar o rumo da Esclerose Múltipla’



ANEM, SPEM e TEM, associações de apoio a doentes com EM são também
parceiras desta iniciativa

Lisboa, 23 de fevereiro de 2015 – A Novartis, em parceria com o Instituto do Cinema e
do Audiovisual (ICA), acaba de lançar a 2ª Edição do Prémio Esclerose Múltipla (EM)
Curtas, uma iniciativa dirigida a estudantes das áreas do cinema e audiovisual ou
amadores entre os 18 e 35 anos que queiram fazer uma curta-metragem sobre o tema
‘Mudar o rumo da Esclerose Múltipla’.
O prémio tem como objetivo sensibilizar a sociedade para a temática da esclerose
múltipla, estimulando jovens com o gosto pela área cinematográfica para a criação de
curtas-metragens que possam documentar como é viver com EM, focando aspetos da
doença e idealmente abordando a perspetiva da pessoa com Esclerose Múltipla,
recorrendo por isso a testemunhos de pessoas com esta doença.
E é por isso que as três associações de doentes: a Associação Nacional de Esclerose
Múltipla (ANEM), a Associação Todos com a Esclerose Múltipla (TEM) e a Sociedade
Portuguesa de Esclerose Múltipla (SPEM) – também se associaram a este Prémio,
facilitando informação sobre a doença e o contacto com a comunidade de pessoas que
vive com esta doença.
Nesta 2ª Edição do Prémio EM Curtas, serão atribuídos prémios em duas categorias:
‘escolha do júri’, para estudantes de cinema e audiovisual e ‘escolha do público, para
amadores (público em geral). Este último resultará da votação do público em geral que
que pode ser feita através do website: www.premioemcurtas.pt, onde também se
encontra toda a informação sobre este Prémio, nomeadamente o regulamento.
À semelhança da 1ª edição, este Prémio conta também com a parceria um conjunto de
Escolas da área do cinema e audiovisual, Escola Superior de Teatro e cinema do
Politécnico de Lisboa (ESTC), a Escola Técnica de Imagem e Comunicação Aplicada
(ETIC), a Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, a Universidade da
Beira Interior, a Escola Superior Artística do Porto (ESAP), que terão como tarefa
incentivar os seus alunos a participar vendo esta como uma oportunidade de aplicação
dos conhecimentos adquiridos.
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As candidaturas estão abertas até às 18h00 do dia 27 de Abril de 2015 e devem ser
feitas diretamente na área reservada do site do ICA, em: http://www.icaip.pt/pagina.aspx?pagina=200
Os vencedores, que serão conhecidos por altura do Dia Mundial da Esclerose Múltipla,
que se assinala a 27 de Maio, serão distinguidos nas categorias Escolha do Júri e
Escolha do Público com prémios de 2.000€ e 1.500€ respetivamente.
Sobre a Esclerose Múltipla
A EM afeta cerca de 5.000 portugueses[1]. Em todo o mundo são mais de 2,3 milhões de
pessoas[2] com esta doença inflamatória crónica do sistema nervoso central que se manifesta em
jovens adultos, entre os 20 e os 40 anos de idade, e que interfere com a capacidade do doente
em controlar funções como a visão, a locomoção, e o equilíbrio. As mulheres têm duas vezes
mais probabilidades de desenvolver EM do que os homens[3],[4].
A EM tem um impacto significativo na qualidade de vida dos doentes e das suas famílias[5],[6].
Mais de 90% das pessoas com EM queixam-se de fadiga, constituindo um dos sintomas com
maior impacto na qualidade de vida e produtividade dos doentes.[7]

Sobre a Novartis
A Novartis fornece soluções de saúde inovadoras destinadas a dar resposta às necessidades em
constante evolução dos doentes e da sociedade. Sediada em Basileia, na Suíça, a Novartis dispõe
de um portefólio diversificado para responder da forma mais adequada a essas necessidades:
medicamentos inovadores, cuidados oculares, genéricos económicos, vacinas preventivas e
medicamentos de venda livre e produtos de saúde animal. A Novartis é a única empresa global
com posições de liderança em todas estas áreas. As empresas do Grupo Novartis empregam
aproximadamente 130 mil colaboradores, desempenhando as suas atividades em mais de 180
países. Para obter mais informações, visite http://www.novartis.com.
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