Prémio Luís António Roda – Dissertação de Mestrado
Com a atribuição do Prémio Luís António Roda pretende-se distinguir a melhor Dissertação
de Mestrado nas áreas de intervenção da Cáritas Diocesana de Leiria, nomeadamente nas
seguintes áreas: social, saúde, educação e cidadania. A Cáritas Portuguesa irá promover um
evento para comunicação da tese premiada, que será publicada em livro através da Editorial
Cáritas.
O concurso ao Prémio Luís António Roda obedece ao seguinte regulamento.
Regulamento Geral
Âmbito
O prémio Luís António Roda é atribuído ao melhor trabalho de Dissertação de Mestrado,
desenvolvido no âmbito das áreas de intervenção da Cáritas anteriormente referidas. Pretendese estimular a inovação e a criação de conhecimento que contribua para o aprofundamento e
consolidação destas áreas. Pretende-se, ainda, com esta distinção, proceder à divulgação de
trabalhos de elevada qualidade académica e científica.
O prémio Luís António Roda consubstancia-se na publicação da tese vencedora em livro e na
apresentação do trabalho num evento público.
Ao orientador e coorientador do trabalho será atribuído um Diploma de Mérito.
A atribuição do prémio rege-se pelo seguinte regulamento:
1. Apresentação de Candidaturas
1.1. O prazo de apresentação de candidaturas decorre até ao dia 30 de março, sendo publicitada
a abertura do concurso no sitio da Internet da Cáritas Diocesana de Leiria e da Escola Superior
de Educação e Ciências Sociais de Leiria.
1.2. São admitidas a concurso dissertações originais, concluídas e defendidas à data de
apresentação da candidatura ao Prémio.
1.4. São admitidas candidaturas, exclusivamente, de teses desenvolvidas nas escolas parceiras
da Cáritas Diocesana de Leiria, neste projeto.
1.5. A candidatura deverá ser formalizada por mail, para esecs@ipleiria.pt e leiria@caritas.pt. No
mail de candidatura, o candidato deverá anexar todos os documentos para candidatura ao
concurso.
2. Documentos para candidatura ao concurso
2.1. Tese /Dissertação de Mestrado em formato PDF (texto completo);

2.2. Lista de Publicações aceites ou submetidas resultantes do trabalho desenvolvido, com as
respetivas referências completas (em formato PDF);
2.3. Curriculum Vitae do autor (em formato PDF);
2.4. Digitalização do certificado de conclusão do mestrado (em formato PDF).
3. Constituição do Júri e Avaliação dos trabalhos
3.1. O Júri é constituído por membros pertencentes à Cáritas Portuguesa.
3.2. Os critérios gerais que presidem à análise das teses são a qualidade científica, a
originalidade e proximidade do tema da tese com as áreas de intervenção da Cáritas.
3.3. As decisões do Júri são soberanas, delas não havendo lugar a recurso.
3.4. O Júri pode tomar a decisão de não atribuir o Prémio, caso não seja apresentado nenhum
trabalho com qualidade significativa para atribuição do mesmo.
4. Anúncio e entrega do Prémio
4.1. O Prémio é anunciado e publicitado nos meios de comunicação adequados, nomeadamente,
no sitio da Internet da Cáritas Diocesana de Leiria e da Escola Superior de Educação e Ciências
Sociais de Leiria.
4.2. O júri definirá a metodologia de trabalho a seguir, prazos e formas de apresentação dos
resultados da avaliação.

