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SUGESTÕES DE LEITURA…

PRÉMIO ANTÓNIO DORNELAS 5.ª - EDIÇÃO

Trade and labour market outcomes: theory and
evidence at the firm and worker levels
Benjamin Aleman-Castilla
Geneva. ILO, 2020
Assuntos: Mercado de trabalho / Empresas / Comércio / Trabalhadores

Consulte o catálogo
PDF

O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, no âmbito das
comemorações do Centenário do Ministério do Trabalho e da Previdência
Social, em 2017 procedeu à criação do “Prémio António Dornelas”.
Durante o ano de 2021 e continuando a ter como objetivo principal
premiar trabalhos científicos ou técnicos elaborados por estudantes,
investigadores e docentes universitários, que abranjam quer as áreas do
trabalho, emprego, formação profissional e relações laborais, quer as áreas
da segurança social e solidariedade e da inclusão das pessoas com
deficiência, irá decorrer a sua 5ª edição.
O prémio é e será uma homenagem ao professor universitário António
Dornelas.

Representativeness of the European social
partner organisations: local and regional
government sector and social services
Inga Pavlovaite e outros
Luxembourg. Publications Office of the European
Union, 2020
Assuntos: Diálogo social / Parceiros sociais / Serviços sociais /
Organizações de empregadores / Emprego / Representatividade sindical
/ Sindicatos / Setor público / Nível regional / Nível local / União Europeia
/ Reino Unido

O regulamento do "Prémio António Dornelas" foi publicado e aprovado na
Portaria 110/2017, de 16 de março.
Apresentação de candidaturas:
Através do preenchimento do formulário 2021, até dia 31 de janeiro de
2021.
Para mais informações consulte:
O Portal do Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP)

SEMINÁRIOS / CONFERÊNCIAS
Oficina Desafíos para la economía los trabajadores y de las
trabajadoras en la crisis estructural de capital
Data: 21 de janeiro, Local: Online.

Consulte o catálogo
Sessão do Ciclo de Encontros “Pensar a Pandemia, a Vida e
o Cuidado”.

PDF

Data: 25 de janeiro, Local: Presencial ou Online.

Salário mínimo adequado: uma diretiva Europeia
Observatório Nacional de Luta contra a Pobreza
Porto. EAPN, 2020

Assuntos: Salário mínimo / Diretivas CE

Consulte o catálogo
PDF

5º Congresso Internacional da Criança e do Adolescente
Data: 27, 28 e 29 de janeiro, Local: Online.

4º Encontro Anual de Economia Política
Data: 28 a 30 de janeiro, Local: Évora.

Simpósio Virtual ISSA sobre Liderança em Previdência
Social
Data: 28 de janeiro, Local: Online.

II Congresso Internacional sobre o Futuro do Direito — II
FUTURELAW
Data: 29 e 30 de janeiro, Local: Presencial e Online.

CAIS
(N.º 267, janeiro)
Associação CAIS, prop.
Lisboa. CAIS, 2021
Artigo:
Recuperação social após a COVID-19: com a presidência portuguesa, que diferença
pode a Europa fazer para os cidadãos? Ana Mendes Godinho (Ministra do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social) e Elisa Ferreira (Comissária europeia responsável
pela coesão e reformas) debatem a questão

Consulte o catálogo

FORMAÇÃO
Curso “Visitas domiciliárias: práticas colaborativas com
pessoas e famílias muito vulneráveis”
Data: Inscrições até dia 21 de janeiro Local: Online.

Curso “Respostas e Intervenção Emocional em contexto de
pandemia”
Data: Inscrições até dia 21 de janeiro Local: Online.

Curso “Contrato de trabalho e direitos de personalidade em
contexto de pandemia Covid-19”
Data: 21 e 22 de janeiro Local: Online.

PDF
Para anular a sua subscrição e para quaisquer pedidos relacionados com esta e-Newsletter envie uma mensagem para gep.biblioteca@gep.mtsss.pt
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