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A economia da longevidade e as mudanças na
gestão do capital humano: elementos para a
construção de um referencial para organizações
age friendly

A BIBLIOTECA INFORMA
Plataforma O Estado da Nação em
Números
O IPPS-Iscte em parceria com o
CoLABOR desenvolveu uma plataforma de
dados estatísticos sobre diferentes domínios
relevantes para a análise de políticas
públicas, intitulado o Estado da Nação em
Números.

Confederação do Comércio e Serviços de Portugal
e Fórum dos Serviços para uma Especialização
Inteligente da Economia Portuguesa
Lisboa. CCP, 2020
Assuntos: Envelhecimento / Discriminação por idade / Solidariedade entre
gerações / Cidades / Esperança de vida / Futuro do trabalho / Capital
humano

Catálogo online temporariamente indisponível
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Este portal reúne informação estatística
em diferentes domínios do desenvolvimento do país, explore aqui.
O seu objetivo é facilitar e promover análises fundamentadas sobre os desafios que
a sociedade portuguesa enfrenta e a sua evolução ao longo do tempo, procurando
contribuir assim para qualificar o debate público acerca das prioridades da
intervenção do Estado e da sociedade civil.
A informação quantitativa aqui disponível é útil e necessária, mas os dados não falam
por si. Este site complementa o relatório anual “O Estado da Nação e as Políticas
Públicas”, publicado desde 2019 pelo Instituto para as Políticas Públicas e
Sociais (IPPS), entidade participada do Iscte.
Para mais informações consulte a página da plataforma aqui.

Global report on ageism
World Health Organization
Geneva. WHO, 2021

Assuntos: Idade / Discriminação por idade / Solidariedade entre gerações /
Pub OMS
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SEMINÁRIOS / CONFERÊNCIAS
XII Conferência Internacional de Tecnologias de Informação e
Comunicação na Educação
Data: Inscrições até dia 30 de agosto, Local: Online.

Seminário da Rede Artéria - Estratégias para inventar o futuro: o
interior em análise no Pós-Pandemia
Data: 2 e 3 de setembro, Local: Online.

Cimeira Ibérica da Economia Social
Data: 8 de setembro, Local: Online.

International Conference | INFER 2021
Data: 8 a 10 de setembro, Local: Online.

Education, healthcare and housing: how access
changed for children and families in 2020
Daniel Molinuevo
Luxembourg. Publications Office of the European
Union, 2021
Assuntos: Cuidados às crianças / Setor público / Condições de vida /
Qualidade de vida / Educação / Habitação / Política social / COVID-19

Encontro Os Primeiros Anos Contam! e agora

Data: Inscrições: até dia 14 de setembro, Local: Online.

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

Pós-Graduação em Economia Social e Solidária
Data: 2.ª fase das candidaturas até dia 30 de agosto, Local: Online.

Catálogo online temporariamente indisponível
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Pós-Graduação em Avaliação de Políticas Públicas
Data: 1.ª fase das candidaturas até dia 30 de agosto, Local: Online.

Burnout e o ambiente organizacional no setor
público: estudo de caso na administração pública
portuguesa
Constanza do Val de Moura Abdalla
Lisboa. [s.n.], 2020

DESTAQUES …
INE | 112ª edição do Anuário Estatístico de Portugal - 2021
O AEP 2019 apresenta uma análise global que permite
uma visão abrangente dos fenómenos registados em 2020
em termos sociais, económicos e demográficos.

Catálogo online temporariamente indisponível

A atual edição está organizada em 30 subcapítulos,
distribuídos em 4 grandes temas: O Território, As Pessoas,
A Atividade Económica e O Estado. Cada subcapítulo
consiste numa análise estatística sintética acompanhada
de uma página infográfica, permitindo uma rápida
apreensão dos fenómenos salientados.
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Assuntos: Burnout / Administração pública / Comportamento
organizacional / Ambiente de trabalho / Teses

Para mais informações consulte a página do INE aqui
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