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SUGESTÕES DE LEITURA…
Ser assistente social: retrato(s) da profissão

A BIBLIOTECA INFORMA
Descubra o que o CESE pode fazer por si - Edição de 2021
A prese nte brochura apresenta o Comi té
Económi co e Soci al Europeu (CESE) . O
CESE não é como outros organismos da
UE.
É um fórum único de consul ta, diál ogo e
consenso entre re pre sentantes de todos
os di fere nte s setores da "sociedade ci vil
organizada",
incl uindo
e mpre gadore s,
si ndicatos e grupos como associações
profissionai s
e
comuni tárias,
organizações
de
jovens,
grupos
de
mulhe res,
consumidores,
ati vi stas
ambientais e mui to mai s.

coord. Maria Irene de Carvalho
Lisboa. Pactor, 2020

Assuntos: Serviço social / Investigação / Trabalhadores sociais /
Intervenção social / Ética / Portugal

SAIBA+ NO SITE DO COMITÉ ECONÓMICO
E SOCIAL EUROPEU

Consulte o catálogo
Cota: 38069 (Consulta local)

PDF

SEMINÁRIOS / CONFERÊNCIAS
Escala de intensidade de apoios: versão para
adulto (SIS-A): manual do utilizador

Webinar Comemoração do Dia Mundial da Segurança e
Saúde no Trabalho
Data: Inscrição até 26 de abril, Local: Online.

adapt. portug. Pedro Lopes dos Santos e outros
Conferência “Guia de viagem a uma economia competitiva”

Coimbra. FORMEM, 2020
Assuntos: Pessoas com deficiência / Cuidados médicos / Educação e
formação ao longo da vida / Emprego / Saúde / Segurança / Atividades
quotidianas / Direitos dos cidadãos / Adultos / Entrevista / Manuais

Consulte o catálogo
Cota: 38077 (Consulta local)

Data: 28 de abril, Local: Online.

Conferência “Tempo de agir para uma recuperação
centrada nas pessoas”

Data: 29 de abril, Local: Online.

Lançamento do Atlas da Demografia
Data: 29 de abril, Local: Online.

Conferência Anual da Rede Europeia das Migrações (REM)
Data: 30 de abril, Local: Online.

PDF

The OECD at 60
Organisation for Economic Co-operation and
Development

Conferência de Alto Nível - Para uma justiça eletrónica
centrada nas pessoas, 26 e 27 de abril

Paris. OECD, 2020
Assuntos: OCDE / Pub OCDE

Consulte o catálogo
SAIBA MAIS

PDF

FORMAÇÃO
SITAVA: um projeto sindical com história
Álvaro Garrido e Cristina Rodrigues
Lisboa. Âncora, 2020

Curso “Ferramentas de Gestão Estratégica na
Administração Pública”
Data: 19 a 24 de maio, Local: Online.

DESTAQUES

Assuntos: Sindicatos / Aspetos históricos / Transporte aéreo / Aviação
civil / Portugal

Consulte o catálogo
Cota: 38076 (Consulta local)

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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SAIBA MAIS

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

