Comunicado de
Imprensa
Prémio Saúde Sustentável: Já são conhecidos os
vencedores da 10ª edição
Lisboa, 28 de outubro de 2021 – Depois de um longo período de expectativa, foram
revelados ontem, 27 de outubro, os vencedores da 10ª edição do Prémio Saúde
Sustentável, uma iniciativa do Jornal de Negócios e da Sanofi, em parceria com a NTT
Data (everis), que decorreu no Museu do oriente.
O júri, composto por notáveis figuras do ecossistema da saúde em Portugal e
representantes de várias instituições parceiras desta iniciativa, deliberou e, considerou,
em 2021, reconhecer e premiar as seguintes boas práticas e entidades:
Categoria Cuidados de Saúde Centrados no Cidadão
Vencedor | Hospital de Braga
Menção Honrosa | Aldeias Humanitar

Categoria Inovação e Transformação Digital
Vencedor | Hospital Garcia de Orta, EPE
Menção Honrosa | USF Lethes, Unidade Local de Saúde do Alto do Minho

Categoria Integração de Cuidados
Vencedor | Unidade de Saúde da Ilha de S. Miguel
Menção Honrosa | Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal

Categoria Promoção da Saúde e Prevenção da doença
Vencedor | IPATIMUP, Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto
Menção Honrosa | Go Far by Médis e Farmácias Portuguesas

Categoria Sustentabilidade Económica e Financeira
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Vencedor | Centro Hospitalar Universitário São João, E.P.E
Menção Honrosa | Unidade de Local de Saúde de Matosinhos

Prémio Personalidade de 2021: Fátima Cardoso, Diretora da unidade de mama do
Centro Clínico Champalimaud, pelo reconhecido trabalho desenvolvida no campo da
saúde em Portugal
Francisco del Val, diretor-geral da Sanofi Portugal, reitera os “Parabéns aos vencedores
desta edição e o meu agradecimento a todas as entidades que submeteram as suas
candidaturas. É com orgulho que reconhecemos e partilhamos boas práticas em saúde,
fruto de um trabalho inovador e diferenciado que contribui para um melhor serviço de
saúde ao cidadão e para a sustentabilidade das instituições. Agradecemos ao nosso
parceiro Jornal de Negócios, à NTT data, responsável pela metodologia, a todas as
entidades que nos apoiam e nos ajudam a divulgar o Prémio Saúde Sustentável e ao
notável Júri pela sua dedicação a esta iniciativa. Esta 10ª edição reflete o nosso
compromisso no estabelecimento de parcerias que nos ajudem a partilhar o que de bom
se faz pela saúde e a promover um debate construtivo sobre o futuro da saúde e a sua
sustentabilidade.”
O Prémio Saúde Sustentável é já uma marca no panorama da saúde em Portugal que
mantém firme a sua missão de contribuir para o reconhecimento e a partilha do que de
melhor de faz pela saúde nacional.
Para mais informação, consulte: https://premiosaudesustentavel.negocios.pt/

Sobre a Sanofi
A Sanofi dedica-se a apoiar as pessoas que lidam com desafios na sua saúde. Somos uma companhia
bio farmacêutica global especializada em saúde humana. Agimos na prevenção da doença com as
nossas vacinas e disponibilizamos tratamentos inovadores. Apoiamos tanto os doentes com doenças
raras como os milhões de pessoas com doenças crónicas.
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A Sanofi e os seus mais de 100.000 colaboradores, distribuídos por 100 países, transformam a
inovação científica em soluções de saúde em todo o mundo.
Sanofi, Empowering Life!
Em Portugal, a companhia está presente em todo o território nacional com cerca de 150 colaboradores
e um portefólio distribuído por 4 áreas: General Medicines, Sanofi Genzyme (doenças raras, doenças
raras hematológicas, oncologia, esclerose múltipla e imunologia), Sanofi Pasteur (vacinas) e
Consumer Healthcare (CHC).
A Sanofi tem um plano de investimento ambicioso em investigação clínica, tendo vindo a redesenhar
o seu portefólio de I&D para se dedicar ao desenvolvimento de produtos First in Class ou Best in Class.
A Unidade de Ensaios Clínicos da Ibéria conta investir mais de 8,5 milhões de euros nos próximos
anos em ensaios já aprovados para serem conduzidos no nosso país. Atualmente a Sanofi tem mais
de 30 ensaios clínicos (fase I a IV) a decorrer em Portugal, em mais de 100 centros de investigação
distribuídos por diversos hospitais a nível nacional. A Sanofi está na linha da frente na Investigação
Clínica, tendo aumentado de forma significativa a sua atividade nos últimos anos, estando a conduzir
ensaios clínicos nas mais diversas áreas da Oncologia, Neurologia, Imuno-Alergologia, Dermatologia,
Pneumologia, Otorrinolaringologia, Nefrologia e Doenças Raras, proporcionando aos doentes
portugueses o acesso a terapêuticas completamente inovadoras.
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