O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social procedeu à criação, no âmbito das
comemorações do Centenário, do “Prémio António Dornelas” que se destina a premiar trabalhos científicos
ou técnicos elaborados por estudantes, investigadores e docentes universitários, nas áreas do trabalho,
emprego, formação profissional e relações laborais, sejam as áreas da segurança social e solidariedade, da
inclusão das pessoas com deficiência.
O prémio é também 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.
O regulamento do "Prémio António Dornelas" foi publicado na Portaria 110/2017, de 16 de março.
Nos termos do n.º 5 do Artigo 2.º do referido Regulamento procede‐se à divulgação da lista de premiados.

Lista de PREMIADOS
O Prémio António Dornelas 2019 é atribuído a:
Nome

Trabalho

Ana Paula Gil

Envelhecer em instituição: uma perspectiva interacionista sobre a prestação
de cuidados

Luisa Alexandra Oliveira Martins
Fernandes

Ação organizacional e qualidade de vida. Um estudo comparado do norte de
Portugal e a Galiza no campo da deficiência mental

Álvaro Francisco Rodrigues Garrido e
A economia social é uma realidade diversificada e dinâmica
David Oliveira Ricardo Pereira
Miguel Capelo Gomes de Sá Araújo,
Determinantes da contratação a termo e reformas no mercado laboral
João Carlos Cerejeira da Silva, Miguel
português
Ângelo Reis Portela

As Menções Honrosas do Prémio António Dornelas 2019 são atribuídas a:
Nome

Trabalho

Lara Costa da Silva Querido

As doenças profissionais: entre a efetividade e a invisibilidade das respostas
institucionais

Maria de Fátima Alcaide Forreta

Pode alguém ser quem não é? Percursos de transição para a vida adulta
de indivíduos classificados na categoria deficiência intelectual

Priscila Ferreira, Ana Paula Oliveira
Fernandes

Financing constraints and ﬁxed‐term employment: Evidence from the 2008‐
9 ﬁnancial crisis

Vera Rocha, Anabela Carneiro,
Celeste Varum

Leaving employment to entrepreneurship: The value of co‐worker mobility
in pushed and pulled driven

Bruno José Rodrigues Monteiro, José O espaço experiencial da dor: sofrimento, corpo e inscrição social depois do
Virgílio Borges Pereira
acidente de trabalho entre trabalhadores industriais portugueses
Paulo Jorge Reis Mourão, Cilina Ledo No country for old men’? The multiplier effects of pensions in portuguese
Vilela
municipalities
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