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PREÂMBULO 

Encerradas as comemorações do 50º aniversário da Fundação Bissaya Barreto, o Conselho de 

Administração decidiu criar, em 2009, o Prémio Nuno Viegas Nascimento, em homenagem ao 

Presidente que, durante quase três décadas dirigiu a Fundação com superior competência, 

dedicação, sabedoria e visão do futuro. 

Nuno Viegas Nascimento catapultou a Fundação para a cena nacional e internacional, cultivando 

os valores que a identificam com a Obra do seu patrono, figura ímpar da vida portuguesa. Por 

um lado, a criatividade, a inovação, a beleza, o trabalho e o desenvolvimento humano; por 

outro, o amor às crianças e às famílias, aos idosos e aos desprotegidos, todos elementos unidos 

para a consecução da felicidade humana, objetivo maior da ação de Nuno Viegas Nascimento. O 

Prémio com o seu nome pretende honrar as pessoas ou as instituições que contribuem para este 

objetivo supremo. 

O Prémio Nuno Viegas Nascimento contempla, rotativamente, uma das áreas de interesse da 

Fundação, a saber as áreas Social, da Educação, da Saúde e da Cultura.  

O concurso será, em cada ano, divulgado através de órgãos de comunicação social e site oficial 

da Fundação (www.fbb.pt). 

Artigo 1.º - Âmbito e Duração 

1. O Prémio Nuno Viegas Nascimento, adiante designado por “Prémio”, visa distinguir uma 

pessoa ou uma instituição, que se tenha destacado pela sua ação ou seu conhecimento em 

alguma das diferentes áreas de intervenção da Fundação. 

2. O Prémio será atribuído anualmente e manter-se-á enquanto não for deliberada a sua 

extinção. 

Artigo 2.º - Valor  

O Prémio tem o valor pecuniário de 50.000 € (cinquenta mil euros). 

Artigo 3.º - Júri 

O Prémio é atribuído mediante decisão de um Júri de avaliação, adiante designado por “Júri”, 

presidido pela Presidente do Conselho de Administração da Fundação e do qual farão parte 

igualmente seis personalidades de reconhecido mérito, por si designadas. 
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Artigo 4.º - Tema 

1. O tema do Prémio é, em cada ano, proposto pelo Júri e aprovado pelo Conselho de 

Administração da Fundação. 

1.1. Para 2012, o Júri elegeu a área da Cultura para admitir a concurso as candidaturas que 

envolvam ações ou projetos que tenham contribuído para a afirmação e valorização 

internacional da Cultura Portuguesa em domínios tão diversificados como: 

a) Iniciativas que reforcem os atributos identitários nacionais, valorizando o património 

material ou imaterial;  

b) Manifestações de criatividade cujos resultados tenham tido reflexos tangíveis no 

desempenho socioeconómico português ou na notoriedade internacional contemporânea de 

Portugal.  

Artigo 5.º - Processo de Candidatura 

1. O Processo de Candidatura deverá ser composto por: 

1.1. Formulário de Candidatura 

Disponível no site oficial da Fundação em www.fbb.pt. Este formulário é de preenchimento e 

entrega obrigatória, e deverá fazer parte integrante do processo de candidatura. 

1.2. Portfolio do Candidato  

Devem integrar o Portfolio, que poderá ser apresentado em formato papel ou digital, o 

Curriculum Vitae e outros elementos que permitam o conhecimento da ação / projeto 

desenvolvidos pelo candidato no âmbito do tema do Prémio.  

2.  Os concorrentes devem entregar/remeter sete cópias completas do Processo de 

Candidatura.  

3. O Processo de Candidatura deve ser entregue até às 17 horas do dia 13 de julho de 2012, 

definido como prazo limite de receção das propostas, e dirigido A/c de: 

Júri do Prémio Nuno Viegas Nascimento 

Fundação Bissaya Barreto 

Quinta dos Plátanos - Apartado 7049 

3046-901 Coimbra 

Portugal 
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4. No caso de envio através dos serviços postais, o mesmo terá de ser efetuado sob registo e 

com aviso de receção, que servirá de recibo, até à data limite para entrega, definida na 

alínea anterior. 

Artigo 6.º - Deliberações do Júri e Critérios de Avaliação 

1. O Júri deliberará por maioria simples dos seus membros, lavrando, para o efeito, uma ata 

que será assinada por todos os membros. 

2. No processo de avaliação das candidaturas apresentadas a concurso, o Júri utilizará como 

critérios fundamentais a sua adequação à prossecução dos objetivos que presidiram à 

instituição do Prémio, a originalidade e o caráter inovador do trabalho apresentado pelo 

candidato em face do tema aprovado. 

3. O Júri poderá deliberar não atribuir o Prémio, fundamentando a sua decisão. 

4. As decisões do Júri são definitivas e delas não há recurso. 

5. Os membros do Júri e pessoas a eles ligadas por laços familiares de 1.º grau ou por laços de 

dependência profissional direta estão impedidos de concorrer ao Prémio. 

Artigo 7.º - Elegibilidade 

1. Serão considerados como elegíveis para o Prémio quaisquer pessoas singulares ou coletivas, 

de nacionalidade portuguesa, residentes ou não em território nacional. 

2. O Prémio não será atribuído a título póstumo ou a instituições que entretanto tenham 

cessado a sua atividade. 

Artigo 8.º - Entrega 

O prémio será entregue oficialmente no dia 26 de novembro de 2012, dia do aniversário da 

constituição da Fundação Bissaya Barreto. 

Artigo 9.º - Propriedade e Direitos de Autor 

1. A proposta que vier a ser distinguida com o Prémio poderá, sem prejuízo dos direitos de 

propriedade intelectual, ser publicada ou divulgada por iniciativa da Fundação, pelos meios 

que entender mais convenientes.  
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2. O autor ou autores de trabalhos apresentados a concurso devem mencionar expressamente, 

no formulário de candidatura a que se refere o artigo 5.º, que concedem autorização para a 

referida publicação. 

3. Caso a Fundação não concretize essa publicação, o candidato poderá fazê-lo, inserindo na 

obra a menção ao Prémio. 

4. Em caso de publicação, os direitos de edição ficam a pertencer à Fundação Bissaya Barreto 

para a 1ª edição. 

Artigo 10.º - Devolução dos Trabalhos 

1. Sem prejuízo dos direitos de propriedade intelectual do(s) seu(s) autor(es), todo o material 

entregue pelo concorrente premiado passará a ser propriedade da Fundação Bissaya 

Barreto. 

2. Os matérias das propostas não premiadas são propriedade do(s) seu(s) autor(es) e ficarão à 

sua disposição durante um prazo de trinta dias após o anúncio do resultado do “Prémio 

Nuno Viegas Nascimento”, pelo que, findo esse prazo e se não tiverem sido expressamente 

reclamados, serão destruídos, cessando a responsabilidade da Fundação sobre os mesmos. 

Artigo 11.º - Casos Omissos 

Os casos omissos serão decididos pelo Júri.  

Artigo 12.º - Entrada em vigor 

Este Regulamento foi aprovado por deliberação do Júri, e entra em vigor a partir de 30 de abril 

de 2012 inclusive. 

 

- Patrícia Viegas Nascimento - 

Presidente do Júri 


