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SUGESTÕES DE LEITURA…
2021 SPC annual review of the social protection
performance monitor (SPPM) and developments
in social protection policies: report on key social
challenges and key messages
Social Protection Committee
Luxembourg. Publications Office of the European
Union, 2021
Assuntos: Proteção social / Política social / Pobreza / Exclusão social /
Relatórios anuais

Catálogo online temporariamente indisponível
PDF

A BIBLIOTECA INFORMA
Corpo Europeu de Solidariedade: atividades de
voluntariado juvenil em 2022
A Comissão Europeia acaba de lançar o convite à
apresentação de propostas no âmbito do Corpo
Europeu de Solidariedade para 2022.
O Corpo Europeu de Solidariedade é um programa
da União Europeia (EU) destinado aos/às jovens interessados/as em participar em atividades
de solidariedade, dentro ou fora da UE.
O convite à apresentação de propostas para projetos de voluntariado e de
solidariedade está aberto até 23 de fevereiro de 2022, para os projetos que tenham
lugar no mesmo ano, e até 4 de outubro, para os projetos do ano seguinte.
Os/as jovens que pretendam participar em atividades do Corpo Europeu de Solidariedade
devem inscrever-se no portal do Corpo Europeu de Solidariedade.
No comunicado de imprensa, encontra mais informações, entre as quais:
•
•
•
•

Ficha informativa
Guia do programa 2022
Convite à apresentação de propostas
Sítio Web

SEMINÁRIOS / CONFERÊNCIAS
Seminário Erasmus+: Equidade e Inclusão - Potencialidades do
Programa Erasmus+
Data: 30 de novembro, Local: Formato híbrido.

O regime da CPAS e o regime dos trabalhadores
independentes: notas práticas sobre sistemas
contributivos e prestações deferidas

Webinar ENIPD 2021/2025 - compromissos, expectativas e
reflexões
Data: 1 de dezembro, Local: Online.

Cláudio Cardoso
Coimbra. Almedina, 2021

Cimeira da Inclusão 2021 - 2021 Inclusion Summit
Data: 2 e 3 de dezembro, Local: Online.

Assuntos: Trabalhadores independentes / Pensões / Reforma / Segurança
social / Advogados / Solicitadores / Prestações de velhice / Prestações de
invalidez / Prestações de sobrevivência / Caixas de previdência / Análise
comparativa

CONGRESSO - Pensar a Deficiência: Discutir Práticas, Debater
Conceitos
Data: 3 de dezembro, Local: Online.

Catálogo online temporariamente indisponível

X Jornadas sobre a Família – A Igualdade na Diferença

Cota: 40397 (Consulta local)

Inquérito caracterização das pessoas em situação
de sem-abrigo: 31 de dezembro 2019
Grupo de Trabalho para a Monitorização e
Avaliação da ENIPSSA
[s.l. ENIPSSA], 2021
Assuntos: Pessoas sem abrigo / Relatórios / Portugal

Data: 7 de dezembro, Local: Online.

Homelessness among mobile EU citizens: new data from four
European cities
Data: 9 de dezembro, Local: Online.

FORMAÇÃO
Executive e-coaching in social protection
Data: Inscrições até dia 31 de dezembro, Local: Online.

DESTAQUES…
A COMISSÃO EUROPEIA ORGANIZA um INFODAY DEDICADO À
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Os pombos da senhora Alice: envelhecer em
Portugal
Ana Catarina André
Lisboa. FFMS, 2020
Assuntos: Envelhecimento / Solidão / Pessoas idosas / Portugal

CULTURA, CRIATIVIDADE E SOCIEDADE INCLUSIVA
A Comissão Europeia está a organizar um infoday dedicado ao
Cluster 2 – Cultura, Criatividade e Sociedade Inclusiva. O
evento, que tem como objetivo informar os potenciais candidatos sobre os tópicos de 2022
incluídos no programa de trabalhos do Cluster, decorre no dia 7 de dezembro, em formato
digital.
O Cluster 2 foca-se em temas como a Democracia e Governança, o Património Cultural e
Indústrias Culturais e Criativas e as Transformações Sociais e Económicas. O prazo para
submissão de candidaturas a todos os tópicos do Cluster 2 termina no dia 20 de abril. Os
interessados devem começar já a preparar as suas candidaturas.
A participação no infoday é gratuita e não requer qualquer registo.
Decorrerá, ainda, um evento de brokerage no dia 8 de dezembro, cuja participação é
igualmente gratuita, mas sujeita a registo obrigatório. Este evento dará aos participantes a
oportunidade perfeita para encontrar parceiros para o seu consórcio, para promover
colaborações e para aumentar a sua visibilidade.
Para questões ou dúvidas, pode ainda contactar os Pontos de Contacto Nacional para o
Cluster 2, através dos endereços margarida.oliveira@ani.pt ounatalia.dias@ani.pt.
A ANI, no âmbito da rede PERIN, é responsável por apoiar a participação nacional no Cluster
2 – Cultura, Criatividade e Sociedade Inclusiva.
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Assista ao infoday aqui.

Cota: 38122 (Consulta local)

Registe-se no evento de brokerage aqui.
Consulte o programa de trabalhos do Cluster 2.
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