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Deficiência: perspetivas e desafios na
contemporaneidade
Ana Paula Garcia e outros, org.
Lisboa. Edições Universitárias Lusófonas, 2019

A BIBLIOTECA
High-Level International Conference Empowering Persons with
Disabilities to Fully participate in Society by Increasing their Mobility
and Accessibility
No dia 20 de novembro, às 8h00 vai realizar-se a Vídeo Conferência “Conference
Empowering Persons with Disabilities to fully Participate in Society by Increasing
their Mobility and Accessibility” organizada pela atual Presidência Eslovena do
Conselho de Ministros da EU.
Consulte o Draft do Programa:
PDF

Assuntos: Direitos humanos / Cidadania / Inclusão social / Deficiência /
Sociedade / Reabilitação social / Integração das pessoas com deficiência /
Cultura / Saúde / Qualidade de vida / Autonomia dos deficientes / Pessoas
com deficiência

Catálogo online temporariamente indisponível

Para colocar alguma questão relacionada com a Conferência envie um e-mail para:
pseu21.conferencedisability.mddsz@gov.si
Para mais informações consulte o site Presidência Eslovena aqui

SEMINÁRIOS / CONFERÊNCIAS
Symposium on Trade Unions in Times of COVID-19
Data: 17 a 19 de novembro, Local: Online.

https://cisi.iseclisboa.pt/

Cota: 40339 (Consulta local)

WebINAr: Boas Práticas na Promoção da Inclusão Social e da
Diversidade em Portugal e em Perspetiva Comparada
Data: 17 de novembro, Local: Online.

What just happened?: COVID-19 lockdowns and
change in the labour market
John Hurley e outros
Luxembourg. Publications Office of the European
Union, 2021
Assuntos: COVID-19 / Mercado de trabalho / Duração do trabalho /
Teletrabalho / Estrutura do emprego / Emprego

Catálogo online temporariamente indisponível
PDF

II fórum transfronteiriço para o investimento e
empreendedorismo social
Data: 17 de novembro, Local: Online.

Ageism in the system: A webinar exploring systemic ageism and
what we can do about it
Data: 17 de novembro, Local: Online.

Conference Human rights for all ages: Promoting a lifecourse
approach and intergenerational cooperation to combat ageism
Data: 18 de novembro, Local: Online.

Does Inequality Matter? Virtual launch of new OECD report and
high-level roundtable,
Data: 18 de novembro, Local: Online.

Estado social real
António Pedro Dores
[Cascais]. RCP, 2020

Assuntos: Estado social / Globalização

Catálogo online temporariamente indisponível
Cota: 40341 (Consulta local)

FORMAÇÃO
Ciclo de Oficinas de Prática e Conhecimento: “Intervenção com
Pessoas em situação de Sem-abrigo”
Data: Oficina 1 | Inscrições até 16 de novembro; Oficina 2 | Inscrições
até 23 de novembro; Oficina 3 | Inscrições até 29 de novembro;
Oficina 4|Inscrições até 6 de dezembro, Local: Online.

DESTAQUES…
Seminário final nacional - 19 Novembro |14.30 – 17.40- ACTIVE Prevenir e combater a violência contra crianças e jovens em
atividades desportivas
Este seminário encerra o projeto europeu ACTIVE, partindo de uma reflexão sobre a
violência no desporto, em geral, e da violência contra as crianças e suas consequências,
tem como objetivo dar a conhecer o que foi realizado e produzido no contexto do ACTIVE
e criar condições para uma continuidade alargada da aplicação dos seus recursos.
Local: Online | Plataforma ZOOM |
As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias, e podem ser efetuadas aqui até ao
dia 19 de Novembro.

Será que a abertura ao comércio internacional
reduz a pobreza? Uma análise à escala mundial
entre 2000 e 2019

Consulte a Agenda: PDF
Saiba mais sobre o Projeto ACTIVE: www.activeproject.eu ou na página do CESIS

infografias do Observatório Nacional de Luta Contra a Pobreza

Ana Rita Rodrigues Nogueira
Boletim #7 -A Saúde Mental em Portugal: um breve retrato epidemiológico

Porto. [s.n.], 2021
Assuntos: Comércio internacional / Pobreza / Teses

Boletim #6 - O SNS e a Saúde em tempo de pandemia
Boletim #5 - Envelhecimento e políticas sociais em Portugal: Que respostas e que futuro?
Boletim #4 - No fio da navalha: a precariedade em tempos de pandemia

Catálogo online temporariamente indisponível

Boletim #3 - Sem Estado e sem Mercado: o novo problema de habitação em Portugal
Boletim #2 - As Despesas Familiares com Transporte e o Programa de Apoio à Redução Tarifária

PDF

Boletim #1 - A outra face da recuperação do emprego: Precariedade e pobreza no mercado de
trabalho em Portugal
Para mais informações consulte o site da Observatório 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
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