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A BIBLIOTECA INFORMA

Carta social: rede de serviços e equipamentos:
relatório 2019

A Nova Base de Dados da OIT
A OIT lançou uma nova base de dados online sobre políticas e
estratégias de emprego para promover uma recuperação inclusiva
geradora de emprego.

Gabinete de Estratégia e Planeamento do MTSSS,
coord.

A plataforma online será uma referência mundial única e constituirá uma
fonte de informação sobre políticas nacionais de emprego e estratégias para promover o emprego
jovem.
O Portal da Política de Emprego está estruturado em três secções interligadas:

Lisboa. GEP, 2021
Assuntos: Equipamentos sociais / Serviços sociais / Relatórios / Dados
estatísticos / Portugal

1.
2.
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Políticas Nacionais de Emprego (PNE)- informação sobre políticas nacionais de emprego
adotadas por países de todo o mundo. Inclui a conceção, conteúdo, implementação e
monitorização das políticas;
Estratégias de Emprego Jovem- abrange as estratégias nacionais de emprego jovem, com
base nas apresentações dos países ao "Inquérito da OIT sobre Estratégias Nacionais de Emprego
Jovem" no âmbito da Agenda para o Desenvolvimento Sustentável de 2030 e,
Biblioteca digital- registo de documentos de política oficiais, nas línguas originais dos países.
Esta Base de Dados é destinada aos governos, parceiros sociais, instituições de investigação,
profissionais e outros intervenientes no desenvolvimento, o Portal da Política de Emprego permite
pesquisar as políticas e estratégias nacionais existentes para a promoção do emprego por região,
país e tema. Isto permite comparações das políticas nacionais entre países e apoia a investigação
e a análise dos instrumentos políticos existentes.
Para mais informações consulte o site da OIT aqui .

SEMINÁRIOS / CONFERÊNCIAS
As desigualdades e o mundo do trabalho (Rel. IV
da 109ª. Sessão da Conferência Internacional do
Trabalho)

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

Bureau Internacional do Trabalho

Ciclo de Competências Parentais - Cem ou Sem limites?
Data: 6 de novembro, Local: Régua.

Genebra. BIT, 2021
Assuntos: Conferência Internacional do Trabalho / Desigualdade social /
Futuro do trabalho / Papel da OIT COVID-19 / Relatórios
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Live webinar: Gender equality – It’s not all about pay
Data: 10 de novembro, Local: Online.

2º Congresso Internacional em Comunidades Envelhecidas –
Longevidade e Desenvolvimento
Data: 11 e 12 de novembro, Local: Online.

https://cisi.iseclisboa.pt/

10 años de vigencia: Convenio Multilateral
Iberoamericano de Seguridad Social
Organización Iberoamericana de Seguridad Social
Madrid. OISS, 2021
Assuntos: Convenções internacionais / Segurança social / América Latina /
Portugal / Espanha

The Future of European Labour Law
Data: 11 e 12 de novembro, Local: Online.

FORMAÇÃO
Curso de “Data Scientist - Transformar Dados Em
Conhecimento”
Data: 2 a 5 de novembro, Local: Online.

DESTAQUES…
MeetUp Automação de Processos na Administração Pública , 3
Novembro | 12:00 - 13:30
Neste evento, a APDSI contará com as seguintes participações:
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Angola: estudo sobre migração da economia
informal para economía formal

Secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso;
Daniel Dines, Fundador e CEO global da UIPath, empresa líder mundial
em tecnologia RPA;
Carla Costa Coelho, Vice-Presidente do Instituto de Informática da Segurança Social;
Rosália Rodrigues, Vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da
Justiça;
Sara Carrasqueiro, Vogal do Conselho Diretivo da AMA – Agência para a Modernização
Administrativa;
Pedro Campos, Diretor de Business Consulting da BOLD by Devoteam, patrocinadora global da
APDSI.
A coordenação e moderação da sessão estará a cargo de Nuno Guerra Santos, Vogal da Direção
da APDSI.

Organização Internacional do Trabalho

A inscrição no evento é gratuita, mas obrigatória. Inscreva-se aqui.

Genebra. OIT, 2021

Para mais informações consulte o site da APDSI aqui.

Deverá aguardar confirmação por parte do secretariado para fornecimento da senha de acesso.

Igualda de

Assuntos: Economia informal / Economia / População / Desenvolvimento
económico e social / Empresas / Futuro do trabalho / COVID-19 / Angola
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Brochura da edição 2021 do Dia Europeu da Proteção das
Crianças contra a Exploração e o Abuso Sexual - 18 de
novembro
No dia 18 de novembro, volta a assinalar-se o Dia Europeu da
Proteção das Crianças contra a Exploração e o Abuso Sexual, criado em 2015 por decisão
do Conselho de Ministros do Conselho da Europa. O tema central da edição de 2021 é
“Tornar o círculo de confiança verdadeiramente seguro para as crianças”.
A Comissão Nacional de Promoção de Direitos e Proteção das Crianças e Jovens volta a associar-se
a esta iniciativa do Conselho da Europa, que encoraja todos os Estados-membros a desenvolver
atividades alusivas ao tema selecionado, através do envolvimento de entidades públicas e da
sociedade civil, com o objetivo de maximizar o impacto efetivo na promoção dos direitos e proteção
das crianças e jovens de forma transversal à sociedade.
Aceda à versão portuguesa da brochura temática produzida pelo Conselho da Europa aqui.
Para mais informações consulte o site da CNPDPCJ aqui.

Para anular a sua subscrição e para quaisquer pedidos relacionados com esta e-Newsletter envie uma mensagem para gep.biblioteca@gep.mtsss.pt
Gabinete de Estratégia e Planeamento/MTSSS ⚫ Biblioteca: No âmbito da ativação de medidas de prevenção e controlo da infeção por novo Coronavírus (Covid-19), o atendimento
presencial na Biblioteca (Biblioteca, Posto do Investigador e atendimento relacionado com o Boletim do Trabalho e Emprego (BTE) está temporariamente condicionado; saiba mais em
http://www.gep.mtsss.gov.pt/horario-e-contactos
Praça de Londres, nº 2 – 1º andar, 1049-056 Lisboa ⚫ Telef.: 211 155 100 ⚫ E-mail: gep.biblioteca@gep.mtsss.pt

