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SUGESTÕES DE LEITURA…

A BIBLIOTECA INFORMA
Webinar “Beyond COVID-19: Population Challenges Ahead”,
11de junho de 2021

Quadros de pessoal, 2019
Gabinete de Estratégia e Planeamento do
Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social

Este webinar contará com oradores altamente qualificados e destacamos a presença
dos seguintes:

Lisboa. GEP, 2021
Assuntos: Quadros de pessoal / Empresas / Estrutura empresarial /
Emprego / Duração do trabalho / Salários / Regulamentação do trabalho /
Dados estatísticos / Portugal

Dr Rolf
Schmachtenberg
Secretário de estado
Permanente do
Ministério Federal do
Trabalho e dos
Assuntos Sociais

Catálogo online temporariamente indisponível

Prof. Dr
Agnieszka ChłońDomińczak
Diretora do Instituto
de Estatística e
Demografia da
Escola de Economia
de Varsóvia

Neste evento serão colocadas algumas questões para discussão, umas delas será
“Como podemos apoiar melhor as pessoas na transição para a reforma e criar
esquemas de rendimentos mínimos para garantir a participação social de grupos
populacionais vulneráveis na velhice?”

PDF

Gestão de tempo e organização do trabalho: guia
prático
Fernando Boavida
Lisboa. Pactor, 2021

O webinar terá lugar via Zoom, e terá tradução gratuita em inglês.
Pode inscrever-se aqui
Para mais informações consulte os sites dos organizadores do evento:
•

Population Europe

•

The Council of the Baltic Sea States

The Council of the Baltic Sea States

Assuntos: Gestão do tempo / Organização do trabalho / Guias

Catálogo online temporariamente indisponível
Cota: 38113 (Consulta local)

Os sem abrigo em tempos de emergência

SEMINÁRIOS / CONFERÊNCIAS

109th International Labour Conference High-level side event to
mark the World Day Against Child Labour “Act Now: End Child
Labour!”
Data: 10 de junho, Local: Online.

Conferência de Cibersegurança C-DAYS 2021
Data: 14, 15 e 16 de junho, Local: Online.

Conferência de Lançamento do Programa Europa Criativa
Data: Inscrições até 15 de junho, Local: Online.

Provedoria de Justiça, ed. lit.
[Lisboa]. Provedor de Justiça, 2021

Assuntos: Pessoas sem abrigo / COVID-19 / Planos de ação

Catálogo online temporariamente indisponível

ILERA World Congress “Making and Breaking Boundaries in Work
and Employment Relations”
Data: 21 a 24 de junho, Local: Online.

International Conference Building lifelong learning systems:
skills for green and inclusive societies in the digital era
Data: 21 a 25 de junho, Local: Online.

FORMAÇÃO

PDF

Curso “Governação e Práticas de Inovação”
Data: 14 a 17 de junho, Local: Online.

Construindo o futuro da proteção social para um
mundo do trabalho centrado nas pessoas (Rel. V
da 109ª. Sessão da Conferência Internacional do
Trabalho)
Bureau Internacional do Trabalho
Genebra. BIT, 2021
Assuntos: Conferência Internacional do Trabalho / Proteção social /
Segurança social / Papel da OIT / Justiça social / Desenvolvimento
sustentável / COVID-19 / Relatórios

DESTAQUES
Provedoria de Justiça publica “estudo Sem-Abrigo
A Provedoria de Justiça publica uma pequena coleção intitulada
"cadernos da pandemia", três estudos sobre os tempos extraordinários que vivemos.

O segundo estudo incide sobre as pessoas em situação de sem-abrigo, foi publicado
em 19 de maio de 2021, e abrange, praticamente, o mesmo período de tempo do
primeiro estudo (tema geral da educação) que recolhe informações que foram sendo
obtidas durante a primeira fase de suspensão das aulas presenciais que se viveu em 2020.
Este estudo sobre as pessoas em situação de sem-abrigo aborda:
Capítulo I - Enquadramento internacional, europeu e a realidade portuguesa;
Capítulo II – O impacto da COVID-19 na população sem- -abrigo;
Capítulo III - A população sem-abrigo e a COVID-19: alguns casos específicos
Descarregue os três "cadernos da pandemia":

Catálogo online temporariamente indisponível
PDF

•
•
•

-Educação (PDF, 1,1 MB)
-Os sem-abrigo (PDF, 867,91KB).
-Estado de direito (PDF, 1,006,46KB).

Para mais informação consulte a página
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