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SUGESTÕES DE LEITURA…

A BIBLIOTECA INFORMA

Guia para estabelecer uma organização do tempo
de trabalho equilibrada
Organização Internacional do Trabalho
Genebra. BIT, 2020
Assuntos: Organização do tempo de trabalho / Trabalho digno / Guias

Consulte o catálogo

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 2018, 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 2018 (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.
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Uma história do desemprego: da antiguidade aos
nossos dias

SEMINÁRIOS / CONFERÊNCIAS
ECOSOC Youth Forum -10th Economic and Social Council
Youth Forum
Data: 6 de abril, Local: Online.

Yves Zoberman
Lisboa. Teodolito, 2015
Assuntos: Desemprego / História

Symposium Old Age Care in Times of Crisis, Past & Present
Data: 8 e 9 de abril, Local: Online.

7 Dias com os media

Data: 3 a 9 de maio, Local: Lisboa.

Consulte o catálogo
Cota: 38080 (Consulta local)

Intervenção psicológica em gerontologia
coord. Renata Benavente

XIII Congresso Regional da Sociedade Internacional de
Direito do Trabalho e da Segurança Social “Trabalho na Era
Digital: que Direito?”
Data: 5 de maio, Local: Online.

Conferência Digital “Inovação em Saúde: Não Deixar
Ninguém para Trás", 7 de abril de 2021 (on line)

Lisboa. Pactor, 2020

Assuntos: Gerontologia / Envelhecimento / Envelhecimento ativo /
Psicologia / Prestadores de cuidados / Qualidade de vida / Autonomia
dos idosos

Home | Programa | Oradores | Inscrições | Call for
papers

Consulte o catálogo

SAIBA MAIS

Cota: 38066 (Consulta local)

Home | Programa | Inscrições
SAIBA MAIS

Conflitos parentais nos processos de regulação do
exercício das responsabilidades parentais e a
atuação do processo de promoção e proteção
Neuza Rafaela Meira Cruz
Lisboa. [s.n.], 2020

FORMAÇÃO
Business and Decent Work - The Contribution of
Multinational Enterprises to Achieving "Decent Work for
All" (SDG 8) - Massive open online course (MOOC)
Data: Inscrições até dia 16 de abril, Local: Online.

DESTAQUES
O CESIS apresenta a síntese dos primeiros
resultados alcançados no âmbito do projeto ‘O
valor do trabalho não pago de mulheres e de
homens – trabalho de cuidado e tarefas
domésticas’.

Assuntos: Direitos da criança / Responsabilidades parentais / Tribunais de
menores / Crianças em risco / Jovens em risco / Teses

Consulte o catálogo

Esta fact sheet reporta-se à estimação da
dimensão do consumo de trabalho não pago de
cuidado.
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Para mais informações consulte: aqui
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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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

