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Gestão dos riscos psicossociais relacionados com
o trabalho durante a pandemia da COVID-19

A BIBLIOTECA INFORMA
A Comissão Europeia proclamou 2022 como Ano
Europeu da Juventude
Na sequência do anúncio feito pela presidente Ursula von der
Leyen no seu discurso sobre o estado da União de 2021, a
Comissão Europeia publicou no dia 14 de outubro de 2021, a sua
proposta formal de proclamação de 2022 como Ano Europeu da

Organização Internacional do Trabalho
Genebra. OIT, 2021
Assuntos: COVID-19 / Ambiente de trabalho / Duração do trabalho / Ritmo
de trabalho / Carga de trabalho / Violência / Abuso sexual / Segurança no
trabalho / Conciliação trabalho-vida pessoal / Stresse / Aspetos psicológicos /
Aspetos sociais / Guias

Catálogo online temporariamente indisponível
PDF

Juventude.
O Ano Europeu da Juventude será acompanhado pelo NextGenerationEU, que reabre
perspetivas para os jovens, inclusivamente em matéria de empregos de qualidade e oportunidades
de educação e formação para a Europa do futuro, e apoia a participação dos jovens na sociedade.
O Ano Europeu da Juventude irá procurar obter sinergias e complementaridade com outros
programas da UE orientados para a juventude em todos os domínios políticos — desde os
programas de desenvolvimento rural centrados nos jovens agricultores até aos programas de
investigação e inovação, e desde as políticas de coesão às ações relativas às alterações climáticas
—, incluindo os programas da UE com um âmbito internacional ou de natureza transnacional.
A Estratégia da UE para a Juventude 2019-2027 é o quadro da UE para a cooperação em matéria
de política da juventude. Este quadro apoia a participação dos jovens na vida democrática e visa
garantir que todos os jovens participam na sociedade. O Diálogo da UE com a Juventude está
no cerne destes esforços.
Consulte o Relatório da UE sobre a Juventude
Mais para obter mais informações aceda ao site da Comissão Europeia aqui .

Pobreza e exclusão social em Portugal: relatório
2021

SEMINÁRIOS / CONFERÊNCIAS
Labour rights & the digital transition
Data: 28 e 29 de outubro, Local: Online.

Observatório Nacional de Luta Contra a Pobreza
Porto. EAPN, 2021
Assuntos: Pobreza / Exclusão social / Indicadores económicos / Indicadores
sociais / Relatórios / Portugal
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Conferência "A Coordenação da Segurança e Saúde no Trabalho"
Data: 28 de outubro, Local: Lisboa.

7th Workshop on the Socio-Economics of Ageing and a
Special Issue in the Journal of the Economics of Ageing
Data: 29 a 30 de outubro, Local: Lisboa.

2º CISI – Congresso Internacional de Segurança Integrada
Data: Inscrições até dia 30 de outubro, Local: Lisboa.

https://cisi.iseclisboa.pt/

Improving the understanding of poverty and
social exclusion in Europe
Anne-Catherine Guio e outros, ed.
Luxembourg. Publications Office of the European
Union, 2021
Assuntos: Pobreza / Exclusão social / Rendimento / Desigualdade social /
COVID-19
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An inclusive digital economy for people with
disabilities
Internacional Labour Organization e Fundación
ONCE

Webinar: Abordagens colaborativas na intervenção com famílias
envolvidas no sistema de promoção e proteção
Data: Inscrições até dia 3 de novembro, Local: Online.

FORMAÇÃO
Curso de “Conciliação Da Vida Profissional, Pessoal E Familiar”
Data: 16 e 17 de dezembro, Local: Online.

DESTAQUES…
4 de novembro: Jornadas CoLABOR | O
trabalho nas transições climática e digital
Dia 4 de novembro, na Fundação Calouste
Gulbenkian, o CoLABOR, Laboratório Colaborativo
para o Trabalho, Emprego e Proteção Social
promove um encontro internacional intitulado “O
Trabalho nas Transições Climática e Digital”,
com o intuito de contribuir para a reflexão e
qualificação do debate público acerca das
repercussões que estas mudanças, aceleradas pela crise pandémica e a subsequente crise
económica e social global, trazem para as condições do trabalho e para o emprego, bem como para
a proteção social e a regulação do trabalho.
O evento contará com a participação de dois keynote speakers internacionais, Pamela Meil, do
Institute for Social Science Research de Munique, e David Mosler, da Organização Internacional do
Trabalho,
O evento é de entrada livre com inscrição obrigatória, aqui.
Para mais informações consulte o site da CoLABOR aqui.
Igualda de

A Equidade Intergeracional no trabalho em Portugal

[s.l.]. OIT|ONCE, 2021
Assuntos: Pessoas com deficiência / Futuro do trabalho / Discriminação do
deficiente / Direitos dos deficientes
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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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