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Integração de refugiados em Portugal: o papel e
práticas das instituições de acolhimento
Lúcio Sousa e outros

A BIBLIOTECA INFORMA
A Comissão Europeia promoveu no passado dia 12-e 13 de julho uma
Conferência subordinada ao tema ‘Cuidados a longo prazo e adequação das
pensões numa sociedade envelhecida’ onde, foi feita a apresentação pública
dos seguintes relatórios:
2021 Pension adequacy report

2021 Long-term care in the EU

Lisboa. OM, 2021

Assuntos: Refugiados / Portugal

Catálogo online temporariamente indisponível
PDF
A Conferência teve como objetivo:

PDF

Saúde digital em tempos de pandemia: encontrar
o sentido do espaço comunicação e proximidade
da saúde face-a-face, respeitando as diferenças
Cristina Vaz de Almeida e outros

PDF

discutir os principais desafios colocados aos Sistemas de Pensões e à Prestação de
Cuidados de Longa duração, com Governantes, Instituições Europeias,
Representantes dos Estados-membros, Parceiros Sociais, Sociedade Civil,
Académicos, entre outros especialistas.
O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS)
participou através da Subdiretora-geral do GEP, Rute Guerra, no painel 2
‘How to ensure adequate pensions and long-term care in an ageing society?
ver aqui
Pode ainda consultar mais informações sobre os relatórios na página

Lisboa. APPSP, 2021

Assuntos: COVID-19 / Comunicação / Pessoal da saúde / Teleassistência /
Saúde / Novas tecnologias

Catálogo online temporariamente indisponível

SEMINÁRIOS / CONFERÊNCIAS
IMF Conference “The Global Informal Workforce: Priorities for
Inclusive Growth”
Data: 23 de julho, Local: Online.

Summer Global Youth Forum 2021 - Youth at the forefront of
achieving the 2030 Agenda for Sustainable Development
Data: Inscrições até 26 de julho, Local: Online.

PDF

Envelhecimento: respostas seniores do futuro: um
modelo de respostas especializadas integradas
União das Misericórdias Portuguesas
[s.l.]. UMP, 2021
Assuntos: Envelhecimento / Misericórdias / Qualidade de vida / Cuidados às
pessoas idosas / Autonomia dos idosos

Catálogo online temporariamente indisponível
PDF

Portugal e a crise do século: o terramoto da
desigualdade
Susana Peralta
Lisboa. Objectiva, 2021
Assuntos: Desigualdade social / Aspetos económicos / Recessão
económica / COVID-19 / Portugal

Catálogo online temporariamente indisponível
Cota: 38130 (Consulta local)

XXII World Congress on Safety and Health at Work: Prevention in
the Connected Age
Data: 20 a 23 de setembro, Local: Lisboa.

FORMAÇÃO
Curso “Ferramentas de Gestão Estratégica na Administração
Pública”
Data: 23 a 24 de agosto, Local: Online.

DESTAQUES…
MTSSS ASSINA PROGRAMA DE COOPERAÇÃO COM
GUINÉ-BISSAU, Lisboa 15 julho 2021
A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de
Portugal (MTSSS), Ana Mendes Godinho, e o Ministro da
Administração Pública, Trabalho, Emprego e Segurança Social
da Guiné-Bissau (MAPTESS), Tomane Baldé, assinaram
em Lisboa esta quinta-feira, 15 de julho, um Programa de Cooperação entre
os dois Ministérios para o período 2021-2025.
Numa cerimónia que decorreu no Salão Nobre do MTSSS, acompanhada
através de videoconferência por dirigentes do Ministério, ambos os ministros
realçaram as excelentes relações de cooperação entre a Guiné-Bissau e Portugal na
área do trabalho e dos assuntos sociais.
Na sua intervenção, o Ministro Tomane Baldé relembrou que esta relação é já longa
e destacou algumas das principais realizações alcançadas. Apesar de nos últimos anos
a cooperação ter sido pontual, a Ministra Ana Mendes Godinho considera que este
novo programa marcará um ponto de viragem na cooperação entre ambos os
ministérios.
O Programa de Cooperação agora assinado visa proporcionar a troca de
experiências entre ambos os ministérios e promover o reforço da capacidade
institucional para a melhoria das políticas nos domínios do trabalho e dos assuntos
sociais na Guiné-Bissau.
O documento prevê a implementação, ao longo dos cinco anos em que estará em
vigor, de um projeto de capacitação institucional do MAPTESS nas áreas da segurança
social, relações laborais, condições de trabalho, emprego, formação profissional e
ainda estudos, planeamento e avaliação de políticas.
A execução do projeto contará com a participação de diversos serviços e
organismos do MTSSS, através da realização de ações de formação e de
capacitação técnica, entre outras atividades.
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