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SUGESTÕES DE LEITURA…

A BIBLIOTECA INFORMA

Crianças em risco e perigo: contextos,
investigação e intervenção (vol. 5)
org. Maria Manuela Calheiros e outros
Lisboa. Sílabo, 2019
Assuntos: Crianças em risco / Jovens em risco / Crianças maltratadas /
Acolhimento da criança / Proteção da infância / Intervenção social /
Colocação em instituição / Divórcio / Responsabilidades parentais / Relações
pais-filhos / Avaliação / Estudo de caso

Catálogo online temporariamente indisponível
Cota: 38093-5 (Consulta local)

Antecipar, preparar e responder a crises: investir
agora em sistemas de SST resilientes

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

SEMINÁRIOS / CONFERÊNCIAS
Socio-economic Inequalities in Mental Health during the COVID19 Pandemic
Data: 29 de junho, Local: Online.

CNP2021 VIRTUAL - V Congreso Nacional de Psicología e
International Symposium on Public Health Psychology
Data: 9 a 11 de julho, Local: Online.

Organização Internacional do trabalho
Genebra. OIT, 2021

9th UECE Conference on Economic and Financial Adjustments
Data: Inscrições de 15 de julho, Local: Online.

Assuntos: Segurança no trabalho / Saúde ocupacional / COVID-19 / Normas
internacionais do trabalho / Diálogo social / Prevenção de riscos / Recolha de
dados / Relatórios

IV Seminário Internacional “Educação, Territórios e
Desenvolvimento Humano",
Data: 22 a 24 de julho, Local: Online.

Catálogo online temporariamente indisponível

INFER 2021, 23rd Annual Conference
Data: Inscrições de 31 de julho, Local: Lisboa

PDF

FORMAÇÃO
Como deixar de ser deficiente
Pereira de Sousa Júnior e Carlos Céu e Silva
Lisboa. Guerra e Paz, 2020

Assuntos: Pessoas com deficiência / Autonomia dos deficientes / Inclusão
social / Cuidados às pessoas com deficiência / Colocação em instituição

Catálogo online temporariamente indisponível
Cota: 38090 (Consulta local)

Digital Inclusion Summit, leaving no one behind
Data: Inscrições até dia 4 de julho, Local: Online.

E-learning Course on the Skills Dimensions of Labour Migration
Data: Inscrições até dia 31 de julho, Local: Online.

Embracing Change in the New Era: Empowering UN Gender
Focal Points
Data: Inscrições até dia 2 de agosto, Local: Online.

DESTAQUES…
No dia 22 de junho, realizou--se o
Webinar de Apresentação do
Livro Verde sobre o Futuro do
Trabalho.

A perceção das IPSS da cooperação e qualidade
dos serviços dos Centros Distritais de Aveiro,
Guarda e Viseu do ISS, IP

O futuro do trabalho lança desafios
complexos do ponto de vista das
qualificações, da regulação das
relações laborais, bem como da
proteção social e da conciliação entre
a vida familiar e profissional.
Estes fatores podem conduzir a
mudanças
significativas,
com
impacto não apenas nas gerações de

Pedro Azevedo
Viseu. [s.n.], 2021
hoje, mas também nas futuras.

Assuntos: IPSS / Segurança social / Administração pública / Qualidade
dos serviços / Estratégia de gestão / Teses

Nesse sentido, o Governo avançou para a discussão ampla e abrangente do
Livro Verde do Trabalho que contou com o empenho de todos: académicos,
pensadores, sociedade civil e parceiros sociais.

Catálogo online temporariamente indisponível

Com o objetivo de criar linhas de orientação para preparar o país para os
desafios do futuro do trabalho e, desta forma, garantir a promoção da agenda
do trabalho digno.

PDF

Consulte o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho.
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
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