ENTREGA DO PRÉMIO ANTÓNIO DORNELAS
2020 e 2021
N.º 246, segunda-feira, 21 de fevereiro de 20220

GEP

EDIÇÕES

CATESOC

BTE

HTTP://WWW.GEP.MTSSS.GOV.PT/

HTTP://WWW.GEP.MTSSS.GOV.PT/EDICOES_GEP

HTTP://CATESOC.GEP.MTSSS.GOV.PT/

HTTP://BTE.GEP.MTSSS.GOV.PT/

ENTREGA DO PRÉMIO ANTÓNIO DORNELAS 11 DE FEVEREIRO DE 2022…

O PRÉMIO ANTÓNIO DORNELAS 2021

No âmbito das comemorações do centenário do Ministério do Trabalho e da
Previdência Social, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social (MTSSS), em 2017 procedeu à criação do “Prémio António
Dornelas”.
O prémio é e será uma homenagem ao professor universitário António
Dornelas, sociólogo, especialista em assuntos laborais, coordenador
do Livro Verde das Relações Laborais de 2006, investigador do Centro de
Investigação e Estudos de Sociologia, assessor do Presidente da República
para o Trabalho e Assuntos Sociais e Secretário de Estado do Trabalho e
Formação.
Os trabalhos ou estudos apresentados e que possam vir a ser galardoados
poderão revestir-se de uma componente mais prospetiva de análise e
avaliação de políticas públicas ou assumir um caráter mais inovador em
uma ou mais áreas ou ainda apresentarem-se sob forma de inovação em
metodologias estatísticas.

A cerimónia de entrega do Prémio António Dornelas relativo aos
anos 2020 e 2021 ocorreu no dia 11 de fevereiro de 2022, às
14h30, no Salão Nobre do MTSSS, e foi presidida por Ana Mendes
Godinho, Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social,
contando com a presença dos premiados e de vários dirigentes.

O PRÉMIO ANTÓNIO DORNELAS 2020
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