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SUGESTÕES DE LEITURA…
Portugal, balanço social 2020: um retrato do país
e dos efeitos da pandemia
Susana Peralta e outros

COVID-19
Passado um ano sobre o Decreto do Presidente da
República n.º 14-A/2020 e a Resolução da
Assembleia da República n.º 15-A/2020, em que foi
declarado o Estado de Emergência, leia ou releia
algumas das publicações em português sobre os efeitos
e consequências da COVID-19.

Lisboa. Nova SBE, 2021
COLABOR
Assuntos: Pobreza / Rendimento / Desigualdade social / Crianças / Estado
social / Macroeconomia / Mercado de trabalho / Proteção social / Recessão
económica / COVID-19 / Portugal

O mercado de trabalho
em Portugal no final da
primeira vaga da
COVID-19

Trabalho e
Desigualdades no
Grande Confinamento –
perda de rendimento e
transição para o
teletrabalho

Apoio Extraordinário ao
Rendimento dos
Trabalhadores

Insuficiência das
medidas excecionais de
proteção do emprego
no âmbito da COVID-19

Consulte o catálogo
PDF

As consequências socioeconómicas da COVID-19
e a sua desigual distribuição
José Castro Caldas e outros
Lisboa. CoLABOR, 2020
Assuntos: Trabalho / Emprego / Futuro do trabalho / Crise / COVID-19
/ Condições socioeconómicas / Desigualdade social / Portugal

Consulte o catálogo

ORGANIZAÇÂO INTERNACIONAL DO TRABALHO

Um regresso seguro e
saudável ao trabalho
durante a pandemia
COVID-19

Portugal: Uma análise
rápida do impacto da
COVID-19 na economia
e no mercado de
trabalho

Teletrabalho durante e
após a pandemia da
COVID-19

COVID-19 e o Trabalho
Infantil: um momento
de crise, o momento
certo para agir

Jovens e a COVID-19:
Impactos no emprego,
na educação, nos
direitos e no bem-estar
mental

Garantir a Segurança e
Saúde no Trabalho
Durante a pandemia

PDF

Habitação entre crises: partição das classes
médias, políticas de habitação acessível e o
impacto da pandemia em Portugal
Ana Drago
Coimbra. CES, 2021
Assuntos: Política de habitação / COVID-19 / Portugal

DESTAQUES…
Consulte o catálogo
PDF
Linhas Vermelhas –
Epidemia de infeção por
SARS-CoV-2

Um Olhar Sociológico
sobre a Crise Covid-19
em Livro

Palavras para lá da pandemia: cem lados de uma
crise
coord. José Reis
Coimbra. CES, Universidade de Coimbra, 2020
Assuntos: Ciências sociais / Crise / COVID-19 / Economia / Política /
Trabalho / Profissões / Desigualdade social / Ambiente / Capitalismo /
Socialismo / Democracia / Relações humanas / Ética / Aspetos sociológicos

A Pandemia de Covid19 e os desafios do
Desenvolvimento

COVID 19: Sair da
Crise - Emprego,
Apoios Sociais e Saúde

O impacto social da
pandemia

Combate à pobreza em
contexto de COVID 19

Consulte o catálogo
PDF
Nota: dado que existem problemas pontuais de acesso ao catálogo, colocámos
nos pdfs e nas capas das publicações, o link da entidade responsável pela edição
do documento.
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