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World social protection report 2020-22: social
protection at the crossroads - in pursuit of a better
future

A BIBLIOTECA INFORMA
O INA, I.P. renovou em junho de 2021, o protocolo APEX

–

Aliança para a Promoção da Excelência na
Administração Pública, com várias instituições de
ensino superior e escolas de negócio, garantindo um
desconto de 80% no valor da propina em dezenas de
cursos, incluindo mestrados, pós-graduações e programas
para executivos.

International Labour Organization
Geneva. ILO, 2021

Assuntos: Proteção social / Pub OIT / Relatórios

Catálogo online temporariamente indisponível
PDF

O objetivo central desta iniciativa é promover a qualificação dos trabalhadores e
dirigentes da Administração Pública, através do acesso a formação em áreas como Gestão,
Finanças, Comunicação, Liderança e Economia.
Consulte aqui a oferta formativa, as condições de admissão e os contactos de cada
uma das Instituições de Ensino Superior e Escolas de Negócio envolvidas.
Consulte a página do INA aqui .

SEMINÁRIOS / CONFERÊNCIAS
Employment and social developments in Europe
2021: towards a strong social Europe in the
aftermath of the COVID-19 crisis: reducing
disparities and addressing distributional impacts
European Commission - Directorate-General for
Employment, Social Affairs and Inclusion
Luxembourg. Publications Office of the European
Union, 2021

Assuntos: Política social / COVID-19 / Recessão económica / Política de
emprego / Criação de empregos / Mercado de trabalho / Relatórios / União
Europeia

Webinar “International Mobility and Emerging Lovescapes:
Human Migration as an Intimate Experience”
Data: 21 de setembro, Local: Online.

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

Seminário #7 | «Conversas Desconfinadas II» Trabalho,
Teletrabalho e Tecnologia: Novas fronteiras de desigualdades
Data: 28 de setembro, Local: Online.

Digital Equity for All Ages' - 2021 UNIDOP
Data: 1 de outubro, Local: Online.

FORMAÇÃO
Catálogo online temporariamente indisponível
Cota: 39175 (Consulta local)

Future of work and pension design: portuguese
pension system

Pós-graduação “Deficiência, Cidadania e Inclusão Social”
Data: Candidaturas até dia 30 de setembro, Local: Online

Pós-graduação “Gestão e Desenvolvimento de Organizações de
Economia Social"
Data: Candidaturas até dia 30 de setembro, Local: Online

Pedro Miguel da Silva Santos Almeida
Lisboa. [s.n.], 2020

Assuntos: Futuro do trabalho / Segurança social / Pensões / Novas
tecnologias / Sistemas de segurança social / Portugal / Teses

Catálogo online temporariamente indisponível
PDF

Agenda científica de gerontologia “aprender,
envelhecer… ser”: 2021
Sandra Paula Barradas e Albertina Lima Oliveira,
coord.
Lisboa. Alma Letra, 2020

CITE | Formação gratuita em “Igualdade e Não Discriminação
entre Homens e Mulheres no Local de Trabalho”
Data: 21 de setembro a 12 de novembro, Local: Online.

DESTAQUES…
Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 2021-2025
No Comunicado do Conselho de Ministros de 22 de julho de
2021, pode ler-se que foi aprovada a Estratégia Nacional
para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 2021-2025
(ENIPD 2021-2025), a primeira a ser aprovada depois da
Estratégia Europeia para a Deficiência, em março durante a
Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia.
A ENIPD 2021-2025 aposta numa abordagem global e
transversal de articulação das políticas públicas, que tem como destinatárias todas as
pessoas com deficiência, entendidas na sua heterogeneidade, bem como as suas famílias,
e que define oito eixos estratégicos de intervenção:
- cidadania, igualdade e não discriminação;
- promoção de um ambiente inclusivo;
- educação e qualificação;
- trabalho, emprego e formação profissional;
- promoção da autonomia e vida independente;
- medidas, serviços e apoios sociais;
- cultura, desporto, turismo e lazer;
- conhecimento, investigação, inovação e desenvolvimento.

Assuntos: Envelhecimento / Gerontologia / Saúde / Novas tecnologias /
Cuidados às pessoas idosas / Atividades de tempos livres

A ENIPD 2021-2025 pretende consolidar os progressos até agora alcançados e
perspetivar o futuro, tendo sempre em vista o reforço do compromisso com a inclusão das
pessoas com deficiência, assumido pelo XXII Governo Constitucional como uma das
prioridades da sua ação governativa e enquanto corolário de uma sociedade que se quer
mais justa, mais solidária, que respeita a diversidade e a encara como um fator de riqueza
e de progresso.

Catálogo online temporariamente indisponível

A ENIPD 2021-2025 esteve em consulta pública no final de 2020, tendo sido publicado
agora o relatório resultante dos contributos recebidos.

Cota: 37069 (Consulta local)

O Relatório da Consulta Pública da ENIPD pode ser consultado aqui:

Para anular a sua subscrição e para quaisquer pedidos relacionados com esta e-Newsletter envie uma mensagem para gep.biblioteca@gep.mtsss.pt
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