
 
 

 
  
 
 

Candidaturas da 5ª Edição do Prémio Maria José Nogueira Pinto 
superam expetativas 

 
MSD, Paço de Arcos, 23 de junho de 2017 
 
Na 5ª Edição Prémio Maria José Nogueira Pinto em Responsabilidade Social estão em análise 94               
candidaturas ao Prémio, cujo vencedor será anunciado na Cerimónia Pública, que decorre a 6 de julho na                 
Casa-Museu Medeiros e Almeida, pelas 17H30. 
 
Neste momento, o júri presidido por Maria de Belém Roseira está a avaliar os 94 projetos inovadores                 
registados, provenientes de instituições de solidariedade social de norte a sul do país e ilhas. Ao longo dos                  
últimos anos, foram apresentados mais de 300 candidaturas e distinguidos 16 projetos em diversas áreas,               
desde educação à assistência domiciliária. 
 
José Tolentino Mendonça, Vice-Reitor e Professor Associado da Faculdade de Teologia da Universidade             
Católica Portuguesa, será orador convidado na 5ª Edição do Prémio Maria José Nogueira Pinto em               
Responsabilidade Social. Na sua intervenção, José Tolentino Mendonça lembrará a dedicação e a obra social               
de Maria José Nogueira Pinto.  
 
O Prémio Maria José Nogueira Pinto em Responsabilidade Social, instituído em 2012, pela Merck Sharp &                
Dohme (MSD), homenageia e evoca o trabalho desenvolvido por esta personalidade, em especial, no              
contexto da responsabilidade social. Nesse sentido, tem como propósito reconhecer o trabalho desenvolvido             
por pessoas, individuais ou coletivas, que se tenham destacado através das suas ações nesta área, em                
território nacional.  
 
Este Prémio, atribuído anualmente com o valor pecuniário de 10.000 euros ao Grande Vencedor e 1.000                
euros a cada uma das Menções Honrosas, pretende ser um incentivo ao reconhecimento do que se faz bem                  
em Portugal, na área da Responsabilidade Social, e associá-lo ao nome de Maria José Nogueira Pinto,                
recordando que dedicou uma importante parte da sua vida a defender uma intervenção socialmente              
responsável, que mantivesse a coesão e a persistência nos valores da solidariedade e da equidade social. 
 
Mais informações em www.premiomariajosenogueirapinto.pt ou www.msd.pt. 
 
 
Para mais informações contacte: 
Helena Góis |helena.gois@hkstrategies.com|91 051 11 97 
Marta Castro |marta.castro@hkstrategies.com| 91 228 20 59 
Hill+Knowlton Strategies Portugal| Telefone: 21 413 62 00 
www.hkstrategies.pt/ 
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