
 

 

 

Prémio Nacional de Literacia em Saúde 

2022, lançado pela SPLS com parceria 

da Ciência Viva e da ROCHE recebe 60 

candidaturas  
 

A cooperação sinérgica entre a SPLS, a Ciência Viva e a ROCHE 

Farmacêutica, possibilitou a abertura de candidaturas ao Prémio 

Nacional de Literacia em Saúde 2022, na sua primeira edição. 

 

O PRÉMIO NACIONAL DE LITERACIA EM SAÚDE - PNLS, destinado a 

premiar equipas de trabalho, que desenvolvem a sua atividade de 

investigação ou no terreno, em Portugal, que tenham implementado ou 

venham a implementar estratégias de literacia em saúde, conducentes a 

ganhos em saúde e bem-estar dos destinatários mobilizou sessenta 

(60) equipas de trabalho, de diferentes organizações públicas, 

privadas ou de solidariedade social, das diversas regiões do país.  

 

No conjunto das duas categorias candidatáveis, categorias 1 e 6, até à 

data limite (7 setembro às 23h59m), foram rececionadas 60 propostas 

de projetos. Destes projetos, 16 candidataram-se à categoria 1, 

"Estratégias e intervenções de literacia em saúde para promover a  



 
 

 

 

 

vigilância em saúde e/ou promover a vacinação" e 41 projetos 

concorreram à categoria 6 “Estratégias e intervenções de literacia em 

saúde no domínio da segurança e da capacitação do doente, das 

associações representativas de doentes e dos cuidadores”. Três equipas 

desistiram das respetivas candidaturas, pois os projetos apresentados 

não se enquadravam nas categorias da presente edição do prémio. 

 

Com muita satisfação registámos a mobilização destas equipas, 

representantes de variadas organizações, que através das suas 

candidaturas expressam o respetivo interesse nas temáticas propostas, 

mas também, para a intervenção concreta, promotora da capacitação e 

participação dos cidadãos e de diferentes comunidades, na respetiva 

saúde e melhoria do seu bem estar. 

 

O Júri para avaliação dos projetos candidatos às duas categorias será 

constituído por sete personalidades que se nomeiam seguidamente. 

 

  



 
 

 

 

 

Membros Comuns às duas categorias: 

 

Direção do Conselho Científico da SPLS: Professora Doutora Isabel 

Fragoeiro; Professora Doutora Célia Belim; Professor Doutor Rui Brito 

Fonseca. Presidente da Comissão de Ética da SPLS: Doutora Cecília 

Nunes. Duas Personalidades Externas: Professor Doutor José Mendes 

Nunes; Professor Doutor Eduardo Leite.  

 

Acrescem: 

Senhor Doutor Ricardo Vilela, Coordenador do eixo Compreender Saúde 

da Unidade de Serviço Educativo da Academia Ciência Viva, 

patrocinadora do prémio para a categoria 1; 

Representante indicado pela ROCHE Farmacêutica, patrocinadora do 

prémio para a categoria 6.  

 

Os critérios para atribuição dos prémios são da responsabilidade do 

Júri, submetidos à aprovação do Conselho Diretivo da SPLS.  

A divulgação dos Projetos vencedores em cada uma das categorias, 

será no dia 26 de março 2023, em cerimónia a organizar pela SPLS. 

 

A SPLS através dos seus Conselho Diretivo e do Conselho Diretivo 

congratula-se pelo sucesso alcançado, expresso através da adesão dos 

vários setores da Sociedade Portuguesa a estas candidaturas. Bem  



 
 

 

 

 

 

hajam todos por participarem com as vossas ideias, com os vossos 

projetos e o vosso empenho, no reforço da literacia em saúde no país. 

 

 

Presidente do Conselho Científico 

Isabel Fragoeiro, setembro 2022 


