GEP/MTSSS|A BIBLIOTECA RECOMENDA …______________________Newsletter
N.º194, segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021

GEP

EDIÇÕES

CATESOC

BTE

HTTP://WWW.GEP.MTSSS.GOV.PT/

HTTP://WWW.GEP.MTSSS.GOV.PT/EDICOES_GEP

HTTP://CATESOC.GEP.MTSSS.GOV.PT/

HTTP://BTE.GEP.MTSSS.GOV.PT/

SUGESTÕES DE LEITURA…
IPEC + implementação do Programa de
Referência Mundial: para um mundo sem
trabalho infantil nem trabalho forçado

QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO
Este questionário tem como objetivo avaliar a qualidade e promover a
melhoria contínua do serviço prestado pelo GEP Novidades “A Biblioteca
Recomenda…”. Colabore connosco, clique na imagem para aceder ao
questionário (tem apenas uma questão). O questionário estará
disponível apenas até dia 23 de fevereiro.

Organização Internacional do Trabalho
Genebra. OIT, 2020
Assuntos: COVID-19 / Trabalho infantil / Trabalho forçado

Consulte o catálogo
PDF

O que pensam e o que sentem as famílias em
isolamento social
Fernanda Salvaterra e Mara Chora
Lisboa. IAC, 2021

ou clique aqui

SEMINÁRIOS / CONFERÊNCIAS
webinar "O papel do Fundo Europeu de Recuperação e
resiliência no futuro de Portugal"
Data: 25 de fevereiro, Local: Online

Assuntos: Família / Pessoas sós / Ansiedade / Stresse / Relações
familiares / COVID-19 / Desenvolvimento da criança / Psicologia da
criança / Relatórios

Simpósio Online| Saúde Mental em tempos de pandemia

Consulte o catálogo

Webinar Series: Business, Human Rights and the
environments In Europe: Connecting the Dots – Episode 2:
Corporate Due Diligence and Private International Law

PDF

Data: 27 de fevereiro, Local: Online

Data: 27 de fevereiro, Local: Online

O sistema complementar de pensões: ainda é
possível recuperar o tempo perdido?

7th Workshop on the Socio-Economics of Ageing and a
Special Issue in the Journal of the Economics of Ageing

Armindo Silva
Lisboa. CCP, 2020
Assuntos: Sistema de pensões / Proteção complementar / Pensões /
Sustentabilidade / Setor terciário / Portugal

Consulte o catálogo
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SAIBA MAIS

As melhores teses de economia e gestão, 2020
Ana Carolina Silva e outros

FORMAÇÃO
Promotion de l'emploi des jeunes dans les situations de
fragilité
Data: Inscrições até dia 3 de março Local: Online.

Lisboa. FFMS, 2021
DESTAQUES
Assuntos: Economia / Gestão / Teses

Consulte o catálogo

Estão abertas as inscrições para a Assembleia da
USP2030 - Parceria Global para a Proteção Social
Universal, que irá decorrer on-line no dia 2 de março,
entre as 13 e as 17 horas. Inscrição e mais informações em
www.usp2030.org
Sessão ADC "OCS 2030”, dedicada às Opções de Custos
Simplificados para o próximo período de programação, que
irá decorrer online no dia 2 de março. Para que possa
participar pode efetuar aqui o registo, até dia 26 de
fevereiro.

PDF

Nota: dado que existem problemas pontuais de acesso ao catálogo, colocámos
nos pdfs e nas capas das publicações, o link da entidade produtora do documento)

A Apresentação do livro multiformato “Comboio de lata”
irá decorrer online no dia 25 de fevereiro. Para que possa
participar pode efetuar aqui a sua inscrição, até dia 24 de
fevereiro até ás 17h00.

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
Praça de Londres, nº 2 – 1º andar, 1049-056 Lisboa ⚫ Telef.: 211 155 100 ⚫ E-mail: gep.biblioteca@gep.mtsss.pt

