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ILO global estimates on international migrant
workers: results and methodology: third edition

A BIBLIOTECA INFORMA

International Labour Office
Geneva. ILO, 2021

Assuntos: Trabalhadores migrantes / Desenvolvimento sustentável / Política
migratória / Migração / Género

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.

Catálogo online temporariamente indisponível

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.
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Qualquer dúvida, informação, ou marcação do Posto de Investigador contacte os
nossos serviços através do email: gep.biblioteca@gep.mtsss.pt

SEMINÁRIOS / CONFERÊNCIAS
O estado da nação e as políticas públicas 2021:
governar em estado de emergência

International conference: "New data for the new challenges of
population and society"
Data: 22 a 24 de setembro, Local: Online.

coord. Ricardo Paes Mamede e Pedro Adão e Silva
Lisboa. IPPS-ISCTE, 2021

Assuntos: Política pública / Saúde / Educação / Cultura / Ciência / Proteção
social / Emprego / Economia / Finanças públicas / Estado / Justiça /
Transportes / Habitação / Democracia / Portugal

Seminário #8 | «Conversas Desconfinadas II» Trabalho,
Teletrabalho e Tecnologia: Novas fronteiras de desigualdades
Data: 28 de setembro, Local: Online.

XXV Congresso da Sociedade Portuguesa de Estatística
Data: 13 a 16 de outubro, Local: Online.

Cedefop and the OECD 2021 Joint Symposium
Data: 21 e 22 de outubro, Local: Online.

Catálogo online temporariamente indisponível

FORMAÇÃO

PDF

Gestão de conflitos na saúde

A Future of Work Free from Violence and Harassment:
Envisioning change through the lens of masculinities
Data: Inscrições até dia 5 de setembro, Local: Online.

coord. Pedro Cunha e Ana Paula Monteiro
Lisboa. Pactor, 2021

Assuntos: Saúde / Resolução de conflitos / Cuidados médicos / Liderança /
Mediação

Curso “Ambientes de Trabalho Saudáveis”
Data: 27 a 30 de setembro, Local: Online.

DESTAQUES …
Plataforma de Serviços de Interoperabilidade

Catálogo online temporariamente indisponível
Cota: 38115 (Consulta local)

Crescimento económico e desigualdade social:
Portugal no século XXI
Ana Luísa Paulino Coutinho
Lisboa. [s.n.], 2021

O que é?
A Plataforma de Serviços de Interoperabilidade é uma plataforma de serviços
web que permite a ligação direta e segura de comunicação de dados e informações,
entre sistemas informáticos, de forma transparente e simplificada.
A quem se dirige?
A Plataforma de Serviços de Interoperabilidade foi pensada e concebida para
facilitar a vida a todos os agentes económicos - cidadãos e empresas - que
transmitem informações ao sistema de Segurança Social.

Assuntos: Desigualdade social / Bem estar / Rendimento / Crescimento
económico / Pobreza / Portugal / Teses

Quais os serviços disponíveis?
Consultar Trabalhadores - Permite consultar a admissão de trabalhadores a partir
da data de início do vínculo.

Catálogo online temporariamente indisponível

Vínculo de Trabalhadores – Permite comunicar o vínculo de novos Trabalhadores
por Conta de Outrem do Regime Geral.
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Declarações de Remunerações – Permite a entrega e a consulta de Declarações
de Remunerações.
Para mais informações consulte a página

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

