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 2017 é atribuído a:
Nome
António José Robalo dos Santos,
Efigénio da Luz Rebelo, Maria Helena
Rodrigues Guita de Almeida e Júlio
da Costa Mendes
Hugo Miguel Fragoso de Castro Silva
e Francisco Miguel Garcia Gonçalves
de Lima
Jorge Manuel Alves Caleiras

Trabalho
Critical factor of the Portuguese mandatory occupational safety and health
management system in preventing work‐related accidents.
A trap for some, a stepping stone for others: law‐pay duration and
transitions out of low pay among young labor Market entrants.
Para lá dos Números ‐ As consequências pessoais do desemprego.

As Menções Honrosas do Prémio António Dornelas 2017 são atribuídas a:
Nome
António José Robalo dos Santos
Francisco Carballo‐Cruz, Rosa Branca
da Silva Vilas‐Boas Esteves e José
António Cadima Ribeiro
Ana Margarida Martins Barroso
Mónica da Conceição Rodrigues dos
Santos

Trabalho
O combate ao trabalho não declarado em Portugal.
Sistema de formação profissional dual alemão: determinação das
potencialidades e entraves da sua eventual incorporação ao sistema de
formação profissional português.
Qualidade de vida profissional em contextos organizacionais no Norte e
no Sul da Europa.
"Ingratos" e "Desumanos": Acidentes Laborais em Coimbra (1930‐1935).
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