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O Prémio João Pereira da Rosa, instituído em 2014, é atribuído anualmente e visa distinguir 

entidades colectivas e individuais que se distingam no decorrer do ano transacto pelas suas 

relevantes actividades no domínio da Solidariedade Social. 

Ao prémio, instituído pela Fundação “O Século”, é atribuído o nome do seu patrono – João 

Pereira da Rosa – fundador da Colónia Balnear Infantil “O Século”, em 1927, que se distinguiu 

como impulsionador de um dos mais representativos projectos de acção social do século XX 

portugueses. 
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 Regulamento  
 

Artigo 1º - Do prémio 

 1. É instituído o "Prémio João Pereira da Rosa", a atribuir anualmente pela Fundação “O 

Século”, que visa distinguir entidades colectivas e individuais que se distingam no decorrer do 

ano transacto pelas suas relevantes actividades no domínio da Solidariedade Social, nas 

categorias previstas no art. 2º, n.º 3. 

 2. O prémio é constituído por monólito, com a referência ao ano a que corresponde, bem 

como a categoria em que se insere e o(s) nome(s) do(s) galardoado(s) ou representante(s), 

podendo, excepcionalmente, assumir contribuição pecuniária, a definir pelo C. A. da FOS. 

3. Será atribuído um prémio, para todas as categorias, votado pelo publico. 

 

Artigo 2º - Candidatos 

 1. Os candidatos são escolhidos mediante candidatura submetida ao júri sob proposta da 

sociedade civil, em formulário próprio, expressamente definido para o efeito, mantendo-se o 

anonimato das mesmas até à decisão do júri, nos termos expressos no ponto 6 do presente 

artigo. 

 2. As candidaturas serão escrutinadas de acordo com os critérios regulados em cada ano para 

o efeito, mediante definição unânime do júri. 

3. Os candidatos são classificados em três categorias: 

a) Institucional – Fazem parte desta categoria instituições particulares de solidariedade social 

legalmente reconhecidas, que desenvolvam um trabalho meritório no âmbito da melhoria das 

condições de vida dos sectores mais necessitados da sociedade. 

b) Empresarial – Incluem-se nesta categoria as empresas com sede ou actividade domiciliada 

em Portugal que se distingam pelo seu empenho em práticas reiteradas de responsabilidade 

social, com vista à criação de condições de desenvolvimento para a sociedade civil, com 

enfoque na acção social  

c) Mérito – Esta categoria destina-se a distinguir pessoas singulares que se destaquem pelo seu 

relevante trabalho na promoção activa de valores da cidadania e de respeito pelos direitos 

humanos. 

4. Os candidatos em cada uma das categorias referidas no ponto 3 deverão ser exclusivamente 

nacionais e desenvolver em Portugal ou em países de expressão portuguesa as actividades 

susceptíveis de serem enquadradas no prémio. 
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5. Para cada categoria terá que ser submetido à apreciação pelo menos um candidato por cada 

ano. 

6. Considerando a natureza subjectiva e sensitiva da avaliação das candidaturas e a pertinência 

do trabalho desenvolvido por cada um dos candidatos, a designação dos candidatos não 

premiados será mantida no anonimato. 

 

Artigo 3º - Constituição do Júri 

 1. O Júri é constituído pelos Presidente do Conselho de Administração, Vice-presidente do 

Conselho de Administração e Presidente do Conselho de Curadores da Fundação “O Século” e 

por quatro elementos nomeados pelo Conselho de Administração. 

2. Excepcionalmente, os membros do júri poderão delegar as suas competências de voto e 

representação em quem individualmente considerem pertinente. 

3. Cada membro do Júri tem direito a um voto. 

4. O júri é presidido pelo Presidente do Conselho de Administração da Fundação “O Século”, 

que apresentará as propostas.  

 

Artigo 4º - Selecção de candidatos e votação 

1. O júri decidirá previamente sobre a elegibilidade dos candidatos a cada uma das categorias, 

em função dos critérios expressos.  

2. O Júri apreciará posteriormente cada uma das candidaturas, que será submetida a 

escrutínio, ordenando os resultados por contagem directa. 

3. Nos casos em que se verifique empate, o Presidente do Júri dispõe de voto de qualidade, 

podendo, em casos excepcionais e devidamente fundamentados, ser atribuído mais que um 

prémio. 

4. O Júri poderá não atribuir o Prémio, fundamentando a sua decisão em acta.  

5. Todas as decisões do júri são definitivas e irrevogáveis. 

6. Os membros do júri ou seus representantes têm o dever de sigilo quanto ao teor das 

reuniões, deliberações tomadas e sentido de voto de cada jurado. 

7. O júri deverá nomear um secretário, que lavrará em acta todos os registos dignos de 

menção e que ficará à guarda da Fundação “O Século”. 

8. As 3 candidaturas, de cada categoria, mais votadas pelo júri, serão colocadas à votação pelo 

público, através do site da Fundação “O Século” www.oseculo.pt  

 

http://www.oseculo.pt/
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Artigo 5º - Premiados 

 1. Os resultados dos prémios atribuídos deverão que ser comunicados aos vencedores até 7 

dias após a decisão. 

2. A entrega dos prémios deverá ocorrer em cerimónia pública, em data a designar em cada 

ano civil. 

  

Artigo 6º - Escusa do Prémio  

Nos casos em que se verifique escusa do prémio por parte dos galardoados, poderá o júri 

decidir pela atribuição do prémio nesse ano ao(s) candidato(s) que tenham obtido a mais alta 

votação subsequente. 

 

Artigo 7º - Subjectividade 

O “Prémio João Pereira da Rosa” galardoará as entidades que para tal sejam escrutinadas, no 

estrito respeito pelos valores expressos, sem fomentar qualquer demérito pelos candidatos 

não premiados. 

 

 Artigo 8º - Alterações ao Regulamento 

O presente regulamento pode ser alterado por iniciativa da Fundação “O Século”, quando tal 

for julgado adequado por maioria qualificada dos membros do júri. 

 

Artigo 9º - Comunicação 

Das alterações regulamentares aprovadas, bem como dos dados julgados relevantes pelo júri 

quanto à comunicação dos prémios atribuídos, deverá ser dado conhecimento público, pelos 

meios disponíveis pela Fundação “O Século”. 


