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Acidentes de trabalho, 2019
Gabinete de Estratégia e Planeamento do
Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social
Lisboa. GEP, 2021
Assuntos: Acidentes de trabalho / Estatísticas de acidentes de trabalho /
Setor económico / Dimensão da empresa / Trabalhadores sinistrados /
Grupos etários / Grupos profissionais / Causas de acidente / Lesões
profissionais / Dados estatísticos / Açores R.A. / Madeira R.A. / Portugal

Catálogo online temporariamente indisponível
PDF

Relatório anual de formação contínua, 2019
Gabinete de Estratégia e Planeamento do
Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social

A BIBLIOTECA INFORMA
Candidaturas abertas: Grupo de peritos de alto nível
sobre o Futuro da Proteção Social e do Estadoprovidência na Europa - apresentação de candidaturas
até 17 de setembro
A Comissão Europeia criou um grupo de peritos de alto
nível sobre o futuro da proteção social e do Estadoprovidência na Europa.
Este grupo já tinha sido anunciado em março passado no âmbito
do Plano de Ação de implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e pretende
"estudar o futuro do Estado-providência, o seu financiamento e interligações com o mundo
do trabalho em mudança e de apresentar um relatório até ao final de 2022".
Composição do Grupo de Peritos:
O grupo de peritos será composto por 10 a 12 peritos independentes que serão nomeados
a título pessoal com base nos seus conhecimentos em matéria de Estadoprovidência/sistemas de proteção social, coordenação da segurança social, serviços sociais
e habitação, interações com o mercado de trabalho e políticas fiscais e fiscais, demografia e
a dimensão social das transições verdes e digitais. Estará em estreita ligação com o Comité
de Proteção Social, nomeadamente através de um intercâmbio regular de informações e
pontos de vista.
Candidaturas:
O Convite à apresentação de candidaturas encontra-se no site do Registo de grupos de
peritos e a Comissão encoraja todos os peritos em proteção social e áreas afins consideradas
relevantes e assegurará um elevado nível de especialização e, na medida do possível, um
equilíbrio geográfico e de género.
A apresentação das candidaturas encontra-se aberta até 17 de setembro.
Aceda à candidatura aqui .
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informações
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Consulte a página do Grupo aqui .

SEMINÁRIOS / CONFERÊNCIAS
Webinar “What is the EU doing for 'work and pain'?”
Data: 7 de setembro, Local: Online.

Lisboa. GEP, 2021
Assuntos: Formação profissional contínua / Formação profissional / Dados
estatísticos / Relatórios anuais

Catálogo online temporariamente indisponível

Conference or seminar "A Resilient Response to Future
Challenges" Adult Learning Conference
Data: 8 de setembro, Local: Online.

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

PDF

Decent jobs for youth impact report 2021: global
initiative on decent jobs for youth
International Labour Organization
Geneva. ILO, 2021

Assuntos: Juventude / Mercado de trabalho / Trabalho digno / Relatórios

Webinar "A Economia Solidária na construção de outros Futuros
possíveis - Da Tragédia da COVID-19 às Utopias dos Comuns"
Data: 14 de setembro, Local: Online.

FORMAÇÃO
Curso de “Gestão De Recursos Humanos Na Administração
Pública”
Data: 6 a 13 de setembro, Local: Online.

MOOC Tecnologias para a Inclusão e Acessibilidade (2.ª Edição)
Data: Inscrições: até dia 9 de setembro, Local: Online.

Catálogo online temporariamente indisponível
Curso “Acidentes de trabalho - prestações devidas,
responsabilidade agravada e incidentes processuais principais”
Data: 14 e 15 de setembro, Local: Online.

PDF

De menor a maior: acolhimento e autonomia de
vida em menores não acompanhados
Sandra Roberto e Carla Moleiro
Lisboa. ACM, 2021

Assuntos: Acolhimento da criança / Acolhimento de migrantes / Países de
acolhimento / Crianças em risco / Jovens em risco / Refugiados / Integração
de migrantes / Colocação em instituição

Catálogo online temporariamente indisponível
PDF

DESTAQUES…
Iniciativa Global sobre Emprego Digno para a
Juventude apresenta os primeiros resultados
Iniciativa Global sobre Emprego Digno para a
Juventude apresenta o seu primeiro relatório de
impacto Decent Jobs for Youth Impact Report.
O relatório é um produto do primeiro processo de
monitorização sistemática levada a cabo pelo vasto
conjunto de organizações parceiras, incluindo organismos das Nações Unidas, governos,
organizações lideradas por jovens e o setor privado. Analisa o impacto das ações e
compromissos na promoção do emprego digno para jovens.
Se quisermos encontrar soluções inovadoras que produzam resultados, em profundidade e
em escala, devemos trabalhar em conjunto.
Na OIT, a Iniciativa Global sobre Emprego Digno para a Juventude é a nossa via para a
realização de mudanças transformadoras, trabalhar para e com rapazes e raparigas jovens
para cumprir o nosso compromisso comum para 2030 Agenda para o Desenvolvimento
Sustentável.
A visão que sustenta a Iniciativa Global é a de um mundo em que mulheres e homens jovens
em toda a parte têm maior acesso ao emprego produtivo e a trabalho digno."
Mais informação sobre Emprego Jovem aqui.
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