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SUGESTÕES DE LEITURA…

A BIBLIOTECA INFORMA

As plataformas digitais e o futuro do trabalho:
promover o trabalho digno no mundo digital
Janine Berg e outros
Genebra. BIT, 2020
Assuntos: Novas tecnologias / Futuro do trabalho / Trabalho digno / Novas
formas de emprego / Emprego-novas tecnologias / Direitos dos trabalhadores
/ Relatórios

Consulte o catálogo
PDF

Public employment services: policies and practices
Fons Leroy e outros, ed.
Brugge. Die Keure, 2019

O Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) disponibiliza
acesso a microdados para fins de investigação académica, em
ambiente seguro (safe center), no Posto do Investigador na
Biblioteca
Neste posto é possível consultar os microdados dos Quadros de
Pessoal anonimizados, de 1985 a 2017, em SPSS ou STATA, de
forma gratuita, para trabalhos de investigação académica.
Para além dos Quadros de Pessoal, estão ainda disponíveis os
microdados dos Acidentes de Trabalho de 2000 a 2016 (tendo
por base as participações entregues pelas seguradoras) e do
Balanço Social de 1995 a 2008.
Qualquer dúvida, informação, ou marcação do Posto de
Investigador contacte os nossos serviços através do email:
gep.biblioteca@gep.mtsss.pt.

SEMINÁRIOS / CONFERÊNCIAS
Assuntos: Serviços públicos / Emprego / Política de emprego

Consulte o catálogo
Cota: 37992 (Consulta local)

Webinar Globalization

Data: 16 de setembro, Local: Online.

Workshop “A broken promise”. Advances and challenges in
infant, child and young people’s morbidity and mortality”
Data: 21 a 23 de setembro, Local: Évora.

Perceção de envelhecimento pelos idosos e
atividade física

Technical meeting on the future of decent and sustainable
work in urban transport services
Data: 21 a 25 de setembro, Local: Suíça.

Flávia Freire Barros
Évora. [s.n.], 2020

Seminário #12 Online| «Conversas Desconfinadas» “A
ruidosa urbanidade de (quase) todos os dias”
Data: 22 de setembro, Local: Online.

Assuntos: Envelhecimento / Atividades de tempos livres / Psicologia /
Envelhecimento ativo / Teses

FORMAÇÃO
Especialização Avançada em Psicogerontologia

Data: 1ª fase de candidatura até dia 20 de setembro, Local: Online

Consulte o catálogo
PDF

Diagnóstico de saúde da população servida pelas
IPSS associadas da CNIS
Felismina Mendes e outros, coord.

Especialização Avançada em Intervenção em Crise em
Múltiplos Contextos
Data: 1ª fase de candidatura dia 20 de setembro, Local: Online

Pós-Graduação Deficiência, Cidadania e Inclusão Social
Data: Candidaturas até dia 30 de setembro, Local: Lisboa

[Porto]. CNIS, 2019

Assuntos: IPSS / Saúde / Equipamentos sociais / Serviços sociais /
Juventude / Crianças em risco / Jovens em risco / Pessoas idosas / Apoio
domiciliário / Pessoas com deficiência / Família / Crianças / Comunidade
/ Violência doméstica / Relatórios

Consulte o catálogo

Pós-Graduação Proteção de Crianças e Jovens em Perigo
Data: Candidaturas até dia 30 de setembro, Local: Lisboa

Pós-Graduação Serviço Social em Saúde, Intervenção e
Inovação
Data: Candidaturas até dia 30 de setembro, Local: Lisboa

Cota: 38002 (Consulta local)

Para anular a sua subscrição e para quaisquer pedidos relacionados com esta e-Newsletter envie uma mensagem para gep.biblioteca@gep.mtsss.pt
Gabinete de Estratégia e Planeamento/MTSSS ⚫ Biblioteca: No âmbito da ativação de medidas de prevenção e controlo da infeção por novo Coronavírus (Covid-19), o atendimento
presencial na Biblioteca (Biblioteca, Posto do Investigador e atendimento relacionado com o Boletim do Trabalho e Emprego (BTE) está temporariamente condicionado; saiba mais em
http://www.gep.mtsss.gov.pt/horario-e-contactos
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