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FAQ’S 

 

1) Quem se pode candidatar aos Prémios Viver Saudável “Projeto do Ano”? 

Todos os projetos no âmbito da promoção da saúde e alimentação saudável, desenvolvido por 

nutricionistas e/ou por equipas que incluam, pelo menos, um(a) nutricionistas (inscrito(a) na Ordem 

dos Nutricionistas). 

 

2) Qual a diferença entre as três categorias “Projeto do Ano”? 

As três categorias “Projeto do Ano” vão premiar projetos implementados por Nutricionistas em 

diferentes áreas de atuação da profissão: Alimentação Coletiva e Restauração; Nutrição Clínica e 

Nutrição Comunitária e Saúde Pública, respetivamente. Deverá candidatar o seu projeto de acordo 

com o foco de atuação do mesmo. 

  

3) Apenas os nutricionistas especialistas se podem candidatar aos Prémios 

Viver Saudável? 

Não. O responsável da candidatura não necessita ter o grau de especialista, mas tem 

necessariamente de estar inscrito(a) na Ordem dos Nutricionistas. 

 

 

4) Sou estudante, posso candidatar-me? 

Não, os estudantes não podem submeter candidaturas em nome próprio. Contudo, podem fazer 

parte da equipa de um projeto candidato, desde que o(a) responsável pela candidatura seja um(a) 

nutricionista inscrito(a) na Ordem dos Nutricionistas.  
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5) O que preciso fazer para candidatar um projeto? 

Para candidatar o seu projeto a uma das 3 categorias tem de: 

1. Identificar a categoria a que pretende candidatar o projeto; 

2. Escrever uma carta de candidatura com as razões pelas quais o projeto deve ser o eleito; 

3. Fazer uma memória descritiva do projeto com exemplos que comprovem os resultados 

obtidos; 

4. Submeter a candidatura de um projeto ativo, ou concluído no ano de 2022, com os dados dos 

responsáveis e equipa do projeto. 

 

 

6) Que documentos são necessários submeter no momento da candidatura? 

As candidaturas deverão ser acompanhadas de uma carta de candidatura, uma memória descritiva 

do projeto e um documento com os dados do projeto (nome do projeto, Entidade(s) promotora(s), 

morada, contactos, Responsável e constituição da equipa). 

 

 

7) Qual é a data-limite para submeter a candidatura? 

   As candidaturas estão abertas até ao dia 30 de julho de 2022. 

 

8) Quem é que escolhe o vencedor de cada categoria? 

A votação e escolha do vencedor de cada uma das categorias “Projeto do Ano” será da 

responsabilidade do júri. 

 

9) Quem são os membros do júri? 

O júri é constituído por representantes da Ordem dos Nutricionistas (ON), Programa Nacional para 

a Promoção da Alimentação Saudável (PNPAS), Associação Portuguesa de Nutrição Entérica e 

Parentérica (APNEP), Associação Portuguesa de Nutrição (APN), e presidido por um 

representante da revista VIVER SAUDÁVEL. 

 

 

10)  O projeto candidato precisa de ter impacto num número mínimo de 

cidadãos na comunidade? 

Não. 
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11)  Quais os critérios de avaliação para a escolha nas categorias “Projeto do 

Ano”? 

Os membros do jurí elegem o projeto que consideram merecedor de distinção, dentro dos seguintes 

critérios de avaliação: originalidade e inovação; relevância e fundamentação; efetividade do 

projeto/impacto na população alvo; replicabilidade e transferibilidade; sustentabilidade. 

 

12)  O projeto a candidatar pode ter sido implementado em 2022?  

Sim. Os projetos candidatos devem estar ativos ou ter sido concluídos no ano 2022, a que respeita 

o prémio, sendo a data de início do mesmo irrelevante para efeitos de candidatura. 

 

 

13)  Quando sabemos se o nosso projeto vai fazer parte dos nomeados? 

Os responsáveis dos projetos nomeados serão informados desta condição em setembro de 2022. 

 

 

14)  Quando é que serão anunciados os vencedores das categorias? 

As candidaturas vencedoras só serão anunciadas na Cerimónia dos Prémios VIVER SAUDÁVEL, 

que terá lugar no dia 25 de novembro. 

 

 

Consulte todos os pormenores de candidatura no Regulamento dos Prémios Viver Saudável 

2022. 

 

https://www.viversaudavel.pt/wp-content/uploads/PREMIOSVS_Regulamento_2022_VF_1.pdf
https://www.viversaudavel.pt/wp-content/uploads/PREMIOSVS_Regulamento_2022_VF_1.pdf

