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Regulamento do Prémio para as Ciências Sociais e Humanas -  “Maria Cândida 

da Cunha”   

 

 

Artigo 1.º 

Âmbito do Prémio 

O Instituto Nacional para a Reabilitação, INR, I.P., no âmbito das suas competências, 

promove o Prémio para as Ciências Sociais e Humanas – “Maria Cândida da Cunha”, no 

cumprimento do estipulado na doação, para fins de investigação, da Quinta da Malvazia, e 

com o objectivo de sensibilizar as Universidades e a comunidade académica para o 

desenvolvimento do conhecimento no domínio da deficiência e reabilitação. 

 

Artigo 2.º 

Objectivos do Prémio 

O Prémio “Maria Cândida da Cunha” tem como objectivos: 

1. Estimular e mobilizar os estudantes do Ensino Superior para a produção de 

conhecimento sobre os fenómenos da deficiência e da reabilitação através de trabalhos 

académicos realizados na área das Ciências Sociais e Humanas. 

2. Combater a discriminação com base na deficiência e promover a igualdade de 

oportunidades e da cidadania das Pessoas com Deficiências na sociedade portuguesa. 

3. Diminuir o impacto das barreiras sociais, culturais, comportamentais e físicas à inclusão 

e participação das pessoas com deficiência. 

 

Artigo 3.º 

Destinatários 

1. Podem candidatar-se ao Prémio “Maria Cândida da Cunha” autores de trabalhos 

realizados em âmbito académico, nas áreas das ciências sociais e humanas, nos 3 graus de 

ensino superior (Licenciatura, Mestrado e Doutoramento) de instituições de ensino superior, 

público e privado, sedeadas em território nacional. 

2. Ficam impedidos de se candidatar funcionários do INR, I.P., ou de qualquer uma das 

entidades colaboradoras no respectivo Júri. 
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Artigo 4.º 

Prémio 

O Prémio “Maria Cândida da Cunha”: 

1. Tem carácter anual. 

2. Tem os seguintes montantes a atribuir aos vencedores de cada grau de ensino: 

a) Licenciatura – 1000€; 

b) Mestrado – 2.000€; 

c) Doutoramento – 3.000€. 

3. O Prémio poderá não ser atribuído, em qualquer um dos 3 graus de ensino, caso os 

trabalhos submetidos a concurso não respondam ao exigido neste regulamento. 

4. Poderão ser atribuídas até duas menções honrosas, por cada grau de ensino. 

 

Artigo 5.º 

Prazos 

O Prémio “Maria Cândida da Cunha” decorrerá, anualmente, de acordo com o seguinte 

calendário: 

a) Divulgação: durante o 1º semestre; 

b) Candidaturas: de 1 de Julho até 1 de Setembro; 

c) Análise e selecção: até 1 de Novembro; 

d) Divulgação dos resultados: durante o mês de Novembro; 

e) Entrega do prémio: dia 3 de Dezembro – Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. 

 

Artigo 6.º 

Natureza dos Trabalhos 

1. Os trabalhos apresentados a concurso devem consistir num trabalho escrito, de carácter 

científico, realizados em contexto académico, no âmbito dos 3 graus de ensino superior, 

na área das ciências sociais e humanas e concluído no ano a que se reporta o prémio, 

ou no ano imediatamente anterior. 

2. Os trabalhos deverão ser redigidos em Português, não excedendo as 150 (cento e 

cinquenta) páginas e devem apresentar um resumo em português e em inglês. 

3. Os trabalhos devem já ter sido submetidos a validação académico-científica por um Júri 

ou por um Docente que tenha orientado o trabalho. 

 

Artigo 7º  

Candidatura 

1. Os candidatos deverão formalizar a sua candidatura ao Prémio “Maria Cândida da 

Cunha” mediante: 
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a) O Formulário de Candidatura, anexo a este regulamento e que dele faz parte 

integrante, devidamente preenchido e acompanhado dos documentos probatórios aí 

solicitados; 

b) Um exemplar do trabalho a concurso em suporte papel e em suporte digital; 

c) Carta de recomendação por parte do Orientador ou Docente responsável pela 

unidade curricular/projecto em que o trabalho tenha sido desenvolvido, referindo a 

importância académico-científica do mesmo e o seu contributo para os objectivos do 

Prémio. Esta carta deverá ser assinada e autenticada pela instituição de ensino 

superior em que foi desenvolvido o trabalho. 

2. Poderá, ainda, ser anexado ao trabalho qualquer outro tipo de documentação ou material 

que tenha sido produzido e que se julgue relevante para uma correcta apreciação da 

candidatura. 

3. Os concorrentes não poderão apresentar mais do que um trabalho. 

4. A candidatura deve ser entregue em mão, ou enviada por correio registado, ao Instituto 

Nacional para a Reabilitação, I.P., com a referência Prémio para as Ciências Sociais e 

Humanas – “Maria Cândida da Cunha”, para a morada: Av. Conde de Valbom, nº 63, 

1069-178 Lisboa.  

5. As candidaturas que não cumpram os requisitos enunciados neste artigo serão excluídas 

sem prévia análise. 

 

Artigo 8.º 

Júri do Prémio “Maria Cândida da Cunha” 

1. A apreciação e selecção das candidaturas são da competência do Júri do Prémio “Maria 

Cândida da Cunha” que terá a seguinte composição: 

a) um representante do Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P., que presidirá; 

b) um professor do Ensino Superior de reconhecido mérito no domínio das ciências 

sociais e humanas; 

c) um representante da Fundação para a Ciência e Tecnologia; 

d) um representante do Conselho Nacional para as Políticas de Solidariedade, 

voluntariado, Família, Reabilitação e Segurança Social; 

e) um representante duma ONG da área da deficiência e reabilitação. 

2. Compete ao Júri do prémio: 

a) Definir a metodologia e proceder à análise das candidaturas, de acordo com os 

critérios constantes do presente regulamento; 

b) Fixar as ponderações a atribuir aos critérios definidos no art. 9.º; 

c) Elaborar actas circunstanciadas das reuniões efectuadas; 

d) Deliberar da atribuição, ou não, do prémio e das menções honrosas. 
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3. Sempre que o Júri ache pertinente, poderá solicitar aos candidatos esclarecimentos 

sobre qualquer aspecto da candidatura apresentada. 

4. Sempre que o Júri ache pertinente, poderá solicitar o parecer ou colaboração de 

qualquer entidade ou pessoa experiente numa área específica da deficiência e 

reabilitação. 

5. O Júri delibera por maioria simples de votos, tendo o presidente voto de qualidade, em 

caso de empate. 

6. O Júri deve observar a confidencialidade absoluta relativamente às candidaturas e 

conteúdo das deliberações. 

 

Artigo 9.º 

Apreciação e Selecção das Candidaturas 

1. Os critérios de análise das candidaturas são: 

a) Adequação aos objectivos do concurso; 

b) Alinhamento com a promoção dos direitos consagrados na Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência; 

c) Desenvolvimento de processos e metodologias que facilitem o combate à 

discriminação das pessoas com deficiência ou incapacidade; 

d) Novas estratégias indutoras de uma cultura de inclusão das pessoas com deficiência 

ou incapacidade; 

e) A natureza inédita e inovadora do trabalho.  

3. Os trabalhos que não se enquadrem nos objectivos do Prémio “Maria Cândida da 

Cunha” fixados no art. 2º, serão excluídos. 

 

Artigo 10.º 

Divulgação dos Resultados 

1. A divulgação dos resultados do concurso será feita no site www.inr.pt, durante o mês de 

Novembro de cada ano. 

2. O candidato vencedor será notificado da deliberação por escrito, para a morada indicada 

no Formulário de Candidatura. 

Artigo 11.º 

Entrega dos Prémios 

A entrega do Prémio “Maria Cândida da Cunha” ao vencedor, de cada um dos 3 graus de 

ensino superior, e das menções honrosas efectuar-se-á no evento anual de comemoração 

do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência - dia 3 de Dezembro. 

 

http://www.inr.pt/
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Artigo 12.º 

Direitos de Autor 

1. Os trabalhos apresentados a concurso deverão salvaguardar os Direitos de Autor. 

2. Os trabalhos apresentados a concurso não serão devolvidos aos seus autores, passando 

a integrar o acervo documental do Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.. 

3. Os trabalhos admitidos a concurso poderão ser expostos, divulgados e editados pelo 

Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.. 

 

Artigo 13.º 

Omissões 

1. As dúvidas e omissões que resultem da aplicação do presente Regulamento serão 

resolvidas pelo Júri do Prémio “Maria Cândida da Cunha”.  

2. Das deliberações do Júri não cabe recurso. 

. 

 


