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Desemprego e precariedade laboral na população
jovem: tendências recentes em Portugal e na
Europa
Inês Tavares e outros

A BIBLIOTECA INFORMA
EU-OSHA publica guias COVID-19 e COVID prolongada
A Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho EU-OSHA publicou
dois novos guias, que explicam os desafios que enfrentam os trabalhadores no
regresso ao trabalho após a COVID-19, tanto na sua forma aguda como quando os
sintomas se prolongam, também conhecida como COVID prolongada. Propõem aos
gestores e aos trabalhadores soluções simples para a gestão do regresso ao trabalho.

Lisboa. Observatório das Desigualdades, CIESISCTE, 2021

COVID-19 e COVID prolongada — guia de regresso ao
trabalho para trabalhadores em recuperação

Assuntos: Desemprego / Juventude / Desemprego de jovens / Contratos de
trabalho / Taxa de desemprego / Emprego a tempo parcial / Emprego
precário / Emprego temporário / Dados estatísticos / Portugal / Europa

O Guia refere que pode ser difícil regressar ao trabalho após a
infeção de COVID-19 aguda ou a COVID prolongada. Alguns
sintomas podem persistir muito depois do diagnóstico e a doença pode variar de um
dia para outro. Este guia prático para trabalhadores em recuperação visa ajudar as
pessoas que trabalham e as que procuram emprego ou que encontraram um novo
emprego.

Catálogo online temporariamente indisponível

Cobre aspetos como manter-se em contacto com o empregador, gerir um regresso
faseado e o apoio oferecido pelos serviços de saúde ocupacional.
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Para muitas pessoas, voltar ao trabalho é uma parte importante do processo de
recuperação, ainda que implique ter um horário reduzido e mudar de regime de
trabalho e de funções até estarem completamente restabelecidas.
• COVID-19 e COVID prolongada — guia de regresso
ao trabalho para gestores

Internships, employability and the search for
decent work experience
Ed. by Andrew Stewart e outros
Geneva, Cheltenham, Northampton. ILO|EE, 2021

trabalhadores
estabelece os
trabalhadores
manterem em

O Guia refere que os gestores desempenham um papel vital
no que diz respeito ao regresso ao trabalho dos
após infeção de COVID-19 ou de COVID prolongada. Este guia
passos que os gestores devem adotar para proporcionar aos seus
as melhores possibilidades de regressarem ao trabalho e de se
atividade.

Assuntos: Emprego / Trabalho digno / Futuro do trabalho

Aborda o contacto com estes trabalhadores, a organização de um regresso faseado e
a discussão de ajustamentos nas funções e horários que lhes permitam lidar com a
situação. O guia aborda também as ajudas ao dispor dos gestores a nível de saúde
ocupacional e de recursos humanos.

Catálogo online temporariamente indisponível

Os níveis de apoio de que estes trabalhadores precisarão será variável conforme as
funções que desempenhem e os sintomas que continuem a apresentar, pelo que é
essencial estar atento às suas necessidades e verificá-las regularmente.
Saiba mais na página da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no
Trabalho aqui
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SEMINÁRIOS / CONFERÊNCIAS
Involvement of social partners in policymaking
during the COVID-19 outbreak
Ricardo Rodriguez Contreras e Pablo Sanz
Luxembourg. Publications Office of the European
Union, 2021
Assuntos: Parceiros sociais / Proteção social / Diálogo social / COVID-19 /
Relatórios

Catálogo online temporariamente indisponível

Webinar “Aligning national, regional and global education
targets: benchmarks for peer learning & accountability - Sideevent of the Global Education Summit”
Data: 28 de julho, Local: Online.

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

FORMAÇÃO
Curso “Gestão de Recursos Humanos na Administração Pública”
Data: 6 a 13 de setembro, Local: Online.
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The Covid-19 pandemic and intimate partner
violence against women in the EU
European Institute for Gender Equality
Luxembourg. Publications Office of the European
Union, 2021
Assuntos: Violência doméstica / Igualdade de género / Países UE / COVID19

Catálogo online temporariamente indisponível
PDF

Webinar “Cities leaving no one behind: COVID-19 responses for
persons with disabilities, from policy to practice”
Data: 27 de julho, Local: Online.

Curso “Riscos Psicossociais e Stresse no Trabalho”
Data: 20 a 23 de setembro, Local: Online.

DESTAQUES…
Projeto de investigação ReARQ.IB - ERC Starting Grant - Chamada a
manifestações de interesse
Constituição de Bolsa de Interessados para exercício de funções
equiparado a Investigador(a) – Nível inicial
O Iscte – Instituto Universitário de Lisboa, através da sua Unidade de Investigação
DINÂMIA’CET-Iscte, Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e o
Território, faz saber que se aceitam manifestações de interesse de pessoas cujo
curriculum científico e profissional seja suscetível de interesse para trabalhar no
projeto “ReARQ.IB – Built Environment Knowledge for Resilient, Sustainable
Communities: Understanding Everyday Modern Architecture and Urban Design in the
Iberian Peninsula (1939-1985)”, European Research Council Starting Grant com a
ref. GA949686 (2021-2026).
O texto completo do anúncio encontra-se acessível aqui.
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