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Atores e dinâmicas no sistema de promoção e
proteção de crianças e jovens
Rita Francisco e Helena Rebelo Pinto, coord.
Lisboa. Universidade Católica, 2021

A BIBLIOTECA INFORMA
60th anniversary of the European Social Charter, 18 de outubro
de 2021
Para celebrar o 60º aniversário da Carta Social, o Departamento
da Carta Social Europeia promove no próximo dia 18 de outubro,
das 9:30-11:45 um debate de alto nível e que será transmitido
online.
O debate será iniciado com um discurso boas-vindas por parte da
Secretária-Geral do Conselho da Europa Marija PEJČINOVIĆ BURIĆ.

Assuntos: Crianças em risco / Jovens em risco / Intervenção social / Adoção
/ Acolhimento familiar / Famílias de risco

As declarações de abertura serão feitas pelos seguintes oradores:
Péter SZTÁRAY (Secretário de Estado da Política de Segurança da Hungria); Rik DAEMS
(Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa); Nicolas SCHMIT (Comissário
Europeu para o Emprego e Direitos Sociais); Dunja MIJATOVIĆ (Comissária para os Direitos
Humanos, Conselho da Europa).

Catálogo online temporariamente indisponível

Este debate de alto nível constituirá uma oportunidade para ouvir os pontos de vista de altas
individualidades do Conselho da Europa, da União Europeia e das Nações Unidas sobre o futuro da
Carta Social Europeia. Após os discursos de abertura terá lugar uma mesa-redonda com peritos e
profissionais em direitos humanos e sociais.

Cota: 39853 (Consulta local)

O evento será transmitido em direto aqui .
Pode descarregar o programa aqui.

A violência sexual e de género nos campos de
população refugiada: enquadramento e análise
legal

Mais para obter mais informações aceda ao site do Conselho da Europa aqui .

SEMINÁRIOS / CONFERÊNCIAS
Webinar: O lado invisível da pobreza
Data: Inscrições até dia 18 de outubro, Local: Online.

Tatiana Morais
Lisboa. ACM, 2020
Assuntos: Abuso sexual / Género / Refugiados / Direitos humanos / Justiça
/ Etiópia / Quénia

Webinar "Saúde Mental do Trabalho - Desafios e Equilíbrios"
Data: 21 de outubro, Local: Online.

Cedefop/OECD Symposium- Apprenticeships for Greener
Economies and Societies
Data: 21 a 22 de outubro, Local: Online.

Catálogo online temporariamente indisponível
Webinar Public Works and Public Employment Programmes:
What role in socioeconomic recovery?
Data: 21 a 22 de outubro, Local: Online.

PDF

História do movimento operário e conflitos
sociais em Portugal: Congresso História do
Trabalho, do Movimento Operário e dos
Movimentos Sociais em Portugal
Pamela Peres Cabreira (org.) e Raquel Varela
(coord. científ.)
Lisboa. IHC, 2020
Assuntos: Movimentos sociais / Movimentos operários / Luta de classes /
Sindicalismo / Greves / Relações de trabalho / Corporativismo / Movimentos
cooperativos / Previdência social / Associativismo / Trabalho precário /
Estado social / Proteção social / Trabalhadores / Trabalho doméstico /
Aspetos históricos / Portugal

Catálogo online temporariamente indisponível

Conference: ‘Flexible and precarious work in Europe: where to
draw the line?’
Data: 22 de outubro, Local: Online.

FORMAÇÃO
Sessão informativa sobre o Guia para profissionais da área da
comunicação no âmbito do fenómeno das pessoas em situação
de sem-abrigo
Data: Inscrições até dia 19 de outubro Local: Online.

DESTAQUES…
INFORMA
Lançamento público do Observatório do Emprego Jovem: Os
principais desafios do mercado de trabalho dos jovens em
Portugal, 18 de outubro às 15h00, no Auditório jj Laginha - Iscte
Comentário de: Miguel Cabrita
Secretário de Estado Adjunto do Trabalho e da Formação Profissional

PDF

Cadernos Técnicos da Santa Casa da Misericórdia
de Lisboa
Vol. VII “Empreendedorismo, inovação e impacto
social”
Edmundo Martinho, dir.
Lisboa. SCML, 2021
Assuntos: Empreendedorismo / Inovação social

Catálogo online temporariamente indisponível
Cota: MESICT (Consulta local)

A primeira iniciativa pública do Observatório do Emprego Jovem tem como objetivo apresentar um
conjunto de resultados de pesquisa sobre a situação dos jovens no mercado de trabalho em
Portugal. Neste seminário, irão ser apresentados dois relatórios, o primeiro analisa o fenómeno do
desemprego jovem, da qualidade do emprego jovem e das políticas públicas de emprego dirigidas
aos jovens. O segundo foca-se no fenómeno da sobre-qualificação, muito prevalente em Portugal.
A sobre-qualificação refere-se à situação dos trabalhadores que estão a desenvolver a sua atividade
profissional em empregos que requerem menos qualificações do que aquelas que eles possuem. A
iniciativa contará com a presença do Sr. Secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação
Profissional, Miguel Cabrita.
Pode consultar o programa, aqui.
Para mais informações consulte o site da Dinamiacet.iscte aqui.
Dia Mundial da Normalização cujo tema este ano é: "SHARED
VISION FOR A BETTER WORLD”
Instituto Português da Qualidade (IPQ), enquanto Organismo Nacional
de Normalização, associa-se à comemoração
Este tema sugere-nos que partilhemos a visão da importância da
Normalização por forma a aumentar a consciencialização e uma maior compreensão pela Sociedade
sobre a sua importância na vida de todos nós – nas suas diferentes dimensões - constituindo-se
como uma rara oportunidade para:
- Promover as prioridades da Normalização num movimento mundial;
- Apelar ao envolvimento das partes interessadas na Normalização;
- Demonstrar que a Normalização é importante e necessária para tornar o nosso mundo mais
resiliente.
Para mais informações consulte o site do World Standards Day aqui.
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