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 2018 é atribuído a:
Nome
Trabalho
Diogo Miguel Gomes Martins e Bruno Do labour market reforms pay off? Unemployment and capital
Miguel Pinto Damásio
accumulation in Portugal.
Desigualdades de rendimento a partir do topo em Portugal: mercado de
Frederico Manuel Pincho Cantante
trabalho, redistribuição e fiscalidade.
Maria Cristina Marques Ferreira
A qualidade de vida dos adultos com dificuldade intelectual e
Simões
desenvolvimental.
Paulo Miguel dos Santos Marques e
Young people and dualization in Europe: a fuzzy set analysis.
Isabel Salavisa de Oliveira Lança

As Menções Honrosas do Prémio António Dornelas 2018 são atribuídas a:
Nome
Carlos Gil Correia Veloso da Veiga,
Ivo Manuel Pontes Domigues, Luisa
Alexandra Oliveira Martins
Fernandes, José Manuel Leal
Saragoça e Carlos Alberto da Silva
Diana Frasquilho Guerreiro
Filipe Venade de Sousa

Trabalho

Inclusão profissional e qualidade de vida.

Mental health, employment status and parenthood: the impact of the
economic downturn on portuguese youth mental health.
A Convenção das Nações Unidas sobre os direitos das pessoas com
deficiência no ordenamento jurídico português: contributo para a
compreensão do estatuto jusfundamental.

Maria Cristina Fernandes Rodrigues e
A UGT na história do movimento sindical português 1990 ‐ 2010.
José Maria Brandão de Brito
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