
                                                       
 

 
Regulamento do Prémio Maria José Nogueira Pinto em 

responsabilidade Social 
 

1. Objetios 
 
A MSD – Merck, Sharp & Dohme, institi o Prémio Maria José Nogteira Pinio, destnado a
reconhecer o irabalho desenvolvido por pessoas coletvas, qte se ienham desiacado no
âmbiio de ações de responsabilidade socialmenie atva, em ierriiório nacional. 
 
  

2. Âmbito e periodicidade 
 
O Prémio Maria José Nogteira Pinio é airibtído antalmenie e iem o valor moneiário de
10.000,00  €  (Dez  Mil  Etros),  valor  passível  de  ser  aitalizado.  Será  airibtído,  após
apreciação das candidaitras pelo Júri, ao candidaio qte melhor corresponda ao conceiio
“socialmente  responsável  na  comunidade  em  que  nos  inserimos”,  defendido,  na  sta
prátca diária, pela Dra. Maria José Nogteira Pinio. 
Serão ainda airibtídas irês Menções Honrosas no valor moneiário de 1.000,00 € (mil
etros) cada. 
O Prémio Maria José Nogteira Pinio será eniregte no mês de seiembro ot otitbro de
2020, em cerimónia pública e em local e hora a designar. 

 
 

3. Candidaturas 
 
Os candidaios deverão stporiar a candidaitra airavés de doctmeniação qte prove a sta
iniegração no espíriio qte preside ao Prémio Maria José Nogteira Pinio. 
 
O prazo para apreseniação das candidaitras decorre de 11 de março a 15 de jtlho de 
2020 e as candidaitras podem ser stbmetdas airavés da fcha de candidaitra digiial qte 
se enconira no Websiie ofcial do Prémio, em 
http://www.premiomariajosenogteirapinio.pi/ 

 
 

4. Elementos do processo de candidatura 
 
Para além das informações reqteridas nos campos de preenchimenio obrigaiório sobre a
entdade e sobre o projeio, o candidaio deverá ainda aneaar os segtinies doctmenios. 

• Comprovatvo de siitação fscal regtlarizada  
• Comprovatvo de siitação jtnio da Segtrança Social regtlarizada 
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• Comprovatvo de entdade qte iniegra a economia social (ari. 4º da Lei nº 30/2013) 
 

5. Critérios de aialiação das candidaturas 
 
No processo de avaliação das candidaitras, serão tdos em consideração: 

• A imporiância social do projecio relatvamenie  s necessidades evidenciadas. 
• A criatvidade no modelo adopiado. 
• O número de pessoas benefciadass 
• Impacio  na  comtnidade  sob  o  ponio  de  visia  económico,  social  e/ot  de

replicabilidades 
• A contntidade iemporal da ação desenvolvidas 
• Aplicação maierial do prémio. 

 
 

6. Júri 
 
O  Júri  é  presidido  pela  Dra.  Maria  de  Belém  Roseira,  e  constitído  por  mais  seis
elemenios de reconhecido mériio, idoneidade e reptiação. Os elemenios do júri são o
Eng. Anacoreia Correia, Dra. Clara Carneiro, Dra. Isabel Saraiva, Dr. Jaime Nogteira Pinio,
Monsenhor Víior Feyior Pinio e Dr. Pedro Marqtes. 
 
O Júri retnirá após a daia limiie para envio das candidaitras, e defnirá o set plano de
irabalhos, sendo qte a decisão qtanio ao vencedor deverá ser iomada aié 10 dias anies
da enirega formal do Prémio Maria José Nogteira Pinio.  
 
 

7. Outras obseriações 
 
O Júri é soberano para decidir sobre casos omissos e da sta decisão não cabe rectrso. 
 
Os  candidaios  distngtidos  em  cada  ano  com  o  Primeiro  Prémio  apenas  poderão
candidaiar-se a  novo prémio na ierceira edição segtinie  qtela em qte viram o set
irabalho reconhecido pelo Prémio Maria José Nogteira Pinio. 
 
O júri pode deliberar não airibtir nenhtm prémio caso considere não eaistr nenhtma
candidaitra qte reúna as condições necessárias   sta seleção. 
 
O Júri pode deliberar airibtir mais tma Menção Honrosa, caso a qtalidade dos projeios
apreseniados o jtstfqte. 
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O  Júri  poderá  alierar  a  daia  da  enirega  do  Prémio  caso  se  verifqte  a  impossibilidade  de
realização  da  cerimónia  na  daia  acima  mencionada  devendo,  nesse  caso,  a  nova  daia  ser
ptbliciiada airavés do Websiie ofcial do Prémio. 
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