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FUNDO HONORATO ROSA - ISSS
0 Instituto Superior de Servi~o Social, no quadro das comemora~oes dos seus
60 anos de existencia, que se completaram em 1995, decidiu instituir um fundo
designado Fundo Honorato Rosa - ISSS, em memoria do docente (19531-968) e
director do Instituto no perfodo 1963-1968
Neste contexto e para dar a conhecer o pensamento e a personalidade de Honorato Rosa, o ISSS ea Multinova editaram, em 1996, A Dignidade Humana. As Coisas Tem Pre~o. 0 Homem Dignidade (Escritos e Depoimentos), organiza~ao de
Ernesto Fernandes.

1. Finalidades e Actividades
1.1 0 Fundo tem como finalidade promover o clesenvolvimento do ensino e da
pesquisa nas Areas do Servi~o Socia1/Polfticas Sociais, atraves de apoios a actividades de pesquisa, ensino e difusao relevantes para o avan~o dos conhecimentos
nestas areas.
1.2 0 Fundo promove anua1mente uma conferencia, seminario ou jornadas na
area da filosofia, da etica ou deontologia, por ocasiao do aniversario de Honorato
Rosa (Dezembro). A primeira iniciativa teve lugar a 15 de Janeiro de 1997, coma
Conferencia "A Etica nas Rela~oes Profissionais: a quem responde, quem hoje se
responsabiliza" proferida pelo Dr. Fernando Micael Pereira.
1.3 0 Fundo instituiu o Premio de Merito Honorato Rosa- ISSS para trabalhos de pesquisa em Servi~o Social, realizados no 5. 0 Ano da Licenciatura em Ser0
0
vi~o Social: 1. premio no valor de 350.000$00 eo 2. premio de 150.000$00, nos
termos do respectivo Regulamento. A primeira atribui~ao teve lugar em 1996.
1.4 0 Fun do decidiu atribuir Prcmios 1997, para:
1 o ciclo da Licenciatura em Servi~o Social (media de todas as disciplinas do 1. 0 e 2. 0 Anos); disciplina de Filosofia e Deontologia, do 5. 0 Ano da
Licenciatura em Servi~o Social.
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1.5 0 Fundo em ordem aexpansao da sua actividade decidiu criar o Cfrculo de
Membros do Fundo, constituido por todas as pessoas que contribuam com uma
quota anual nao inferior a 10.000$00 e/ou ofereyam a sua colaborayao em trabalho
voluntario, dentro das suas disponibilidades.
2. Financiamento
0 Fundo serc1 financiado atraves dos seguintes processos:
Uma contribuiyao anual do ISSS, CRL
Uma subscriyao anual realizada junto de entidades publicas e privadas
Contribuiyao anual do Cfrculo de Membros do Fundo
Uma subscriyao anual aberta a contribuintes pessoais
Donativos
f) Resultaclos da aplicayao financeira dos recursos do Fundo, bem como das
iniciativas por ele promovidas
a)
b)
c)
d)
e)

De todas as contribuiyoes sera passada declarayao para efeitos de deduyao no
IRS e outros efeitos lcgais. Outras contrapartidas serao equacionadas no ambito da
actividade do Funclo

3. Funcionamento
3.1 Comite Directivo
3.1.1 0 Comite Dircctivo e constitufdo pelo Presidente da Direcyao do Instituto, que preside, por um representante da Cooperativa ISSS, CRL e por um professor da area de Servico Social convidado.
3.1.2 Sao competencias do Comite Directivo:
Elaborar e aprovar o Regulamento do Premio de Merito e outros Regulamentos necessarios ao seu funcionamento.
b) Proceder adivulgayao publica do Fundo e das suas actividades.
c) Promover a recolha de fundos de financiamento do Fundo e gerir os seus
recursos.
d) Elaborar e divulgar, anualmente, Relat6rio referente aactividade do Fundo.
a)

3.1.3 0 Comite convoca e fomenta a colaborayao voluntaria do Cfrculo de
Membros do Funclo.
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3.2 Comite Cientifico

3.2.1 A fun<;:ao do Comite Cientffico do Fundo competencia do Conselho Cientffico do ISSS.
3.2.2 Sao competencias do Comite Cientffico:
a) Dar parecer sobre o Regulamento do Premio de Merito e outros Regulamen-

tos
Designar anualmente o Juri do Premio de Merito
c) Propor a integra<;:ao de actividades no ambito do Fundo e dar parecer sobre
propostas da mesma natureza apresentadas a titulo nominal ou institucional.
b)

Lisboa, Setembro de 1997
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PREMIO DE MERITO HONORATO ROSA-- ISSS
0 Instituto Superior de Servi~o Social, no quadro das comemora~oes dos seus 60
anos de existencia, que se complctaram em 1995, dccidiu instituir um fundo designado Fundo Honorato Rosa- ISSS, em memoria do docente e director do Instituto
no periodo 1963- 1968, no ambito do qual se criou um premio de Merito Honorato
Rosa- ISSS, a atribuir anualmente, de acordo com o seguinte regulameno.
1. 0 Ao Premio Honorato Rosa- ISSS poderao conconer todos os trabalhos de
pesquisa em servi~o social realizac!os no ano lectivo anterior ao da abertura do concurso no ambito da Licenciatura cm Scrvi~o Social no ISSS (Lisboa e Beja).
2. 0 Os trabalhos apresentac!os a concurso c!evem obrigatoriamente revestir a
forma de um texto para publica~ao em revista peri6dica que nao pode ultrapassar as
30 paginas dactilografadas a 1,5 espa~os em formato A4.
3. 0 0 1. 0 premio tera o valor de 350.000$ eo 2. 0 premio- 150.000$.
4. 0 Os premios serao atribuidos na Conferencia Anual por ocasiao do nascimento de Honorato Rosa, a ter lugar, anualmente, em Dezembro.
5. 0 Os trabalhos concorrentes deverao ser entregues ate adata limite de 15 de
Julho, posterior aabertura do concurso, sob a forma de 3 exemplares e respectiva
c!isquete (formato texto em Windows ou Macintosh).
6. o 0 Juri sera constituido por um presidente e do is vogais c!esignac!os pelo
Conselho Cientifico do ISSS.
7. 0 0 Juri podera decidir nao atribuir premios se o nivel dos trabalhos concorrentes nao for considerado suficiente. Podera tambem, se for justificavel, atribuir
men~oes honrosas.
8. 0 0 Juri devera tornar publicas as suas decisoes ate ao dia 15 de Novembro.
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9. 0 Juntamente corn o trabalho deven1 ser entregue a seguinte
que fican1 aresponsabilidade da Direc~ao do ISSS.

documenta~ao

Social

i. Documento assinado, onde se declara Ter conhecimento e aceita~ao do regulamento, e requerendo ser admitido a concurso.
ii. Identifica~ao completa dos autores.
iii. Declara~ao de autoriza~ao de publica~ao pelo ISSS.
10. 0 Os trabalhos concorrentes nao deverao conter o nome do(s) autor(s) ou
indica~oes que permitam a sua identifica~ao.
11. 0 Da clelibera~ao do Juri nao ha lugar a recurso ou

reclama~ao.

12. o Os trabalhos cientfficos enviados para o concurso nao serao devolvidos.
13. 0 0 ISSS procuran1 vabilizar a publica~ao dos trabalhos premiados.
14. o As questoes omissas no presente regulamento serao resolvidas pela Direc~ao do ISSS ou Comite Directivo do Funclo Honorato Rosa logo que este se
encontre constitufdo.
Fevereiro de 1997.
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