
   
 

 

 

 

 

3ª Edição do Prémio Maria José Nogueira Pinto 

em Responsabilidade Social 

 

 
Processo de candidatura regista 107 projetos de 

responsabilidade social 
 

 
Maio de 2015 – A 3ª edição do Prémio Maria José Nogueira Pinto em 

responsabilidade social, registou um total de 107 candidaturas, um número que traduz 

um aumento significativo dos projectos a concurso. 

 

O prazo de candidaturas à 3ª Edição do Prémio decorreu entre 11 de março e 6 de 

maio, seguindo-se a avaliação das mesmas pelo júri, presidido pela Dra. Maria de 

Belém Roseira. A cerimónia de atribuição do Prémio irá decorrer no dia 6 de julho, no 

Grémio Literário, em Lisboa. 

 

O Prémio Maria José Nogueira Pinto confere anualmente o valor monetário de 

10.000,00 euros ao candidato que melhor corresponda ao conceito “socialmente 

responsável na comunidade em que nos inserimos”, defendido, na sua prática diária, 

por Maria José Nogueira Pinto. Serão também atribuídas duas Menções Honrosas, no 

valor pecuniário de 1.000,00 euros cada uma. 

 

Em 2014, segunda edição de atribuição do Prémio, foram submetidos à apreciação do 

júri 77 projetos de instituições de solidariedade social. O projeto “Cozinha com Alma” 

da Associação Cozinha Solidária Refeições com Alma mereceu o Primeiro Prémio, 

tendo ainda sido atribuídas três Menções Honrosas: “Verdes Campos” da Associação 

FigueiraViva; “Terra Nostra capacitação com raízes” da Caritas - Delegação da Ilha 

Terceira; e “R.U.A - Resolver, Unir e Apoiar” da instituição G.A.S Porto - Grupo de 

Ação Social do Porto. Poderá ler informação detalhada acerca destes projetos em: 

http://www.premiomariajosenogueirapinto.pt/pdf/PR_Vencedor_PremioMariaJoseNogu

eiraPinto_2014.pdf 
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O Júri do Prémio é presidido por Maria de Belém Roseira, e composto por Anacoreta 

Correia, Clara Carneiro, Isabel Saraiva, Jaime Nogueira Pinto, Óscar Gaspar e Vítor 

Feytor Pinto. 

 

Mais informação sobre o Prémio Maria José Nogueira Pinto em Responsabilidade 

Social poderá ser consultada em: http://www.premiomariajosenogueirapinto.pt/ 
 
 
 
 
Sobre a MSD 

A MSD é líder global em cuidados de saúde, ajudando a melhorar a saúde em todo o mundo. A 

MSD é uma subsidiária da Merck & Co., Inc. (com sede em Whitehouse Station, N.J., E.U.A.), 

denominada como MSD fora dos Estados Unidos e Canadá. Através dos nossos 

medicamentos, vacinas, terapêuticas biológicas e produtos de cuidados pessoais e saúde 

animal, trabalhamos com clientes e operamos em mais de 140 países para fornecer soluções 

de saúde inovadoras. Demonstramos também o nosso empenho e compromisso na melhoria 

do acesso aos cuidados de saúde através de políticas, programas e parcerias abrangentes.  

 

 
Para mais informações contacte: 
Anabela Pereira – 93 628 28 63 – anabela.pereira@lift.com.pt  
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