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SUGESTÕES DE LEITURA…
Défices de financiamento na proteção social:
estimativas globais e estratégias para os países em
desenvolvimento à luz da crise da COVID-19 e para
além desta

A BIBLIOTECA INFORMA
O Diário da
República
chegou ao
Facebook!

Consulte aqui

Fábio Durán-Valverde e outros
Luxembourg. Publications Office of the European
Union, 2021
Assuntos: Proteção social / Cuidados médicos / Défice / COVID-19 /
Contribuições para a segurança social / Países em desenvolvimento

Catálogo online temporariamente indisponível
PDF

SEMINÁRIOS / CONFERÊNCIAS
X Jornadas sobre a Família – A Igualdade na Diferença
Data: 7 de dezembro, Local: Online.

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

Webinar - A pandemia pela voz das crianças

Do made in ao created in: um novo paradigma
para a economia portuguesa

Data: 10 de dezembro, Local: Online.

coord. Fernando Alexandre

Conferência Profissões sujeitas a elevada pressão social: o
trabalho em mudança e os medicamentos na gestão do
desempenho

Lisboa. FFMS, 2021

Data: 10 de dezembro, Local: Formato Híbrido.

Assuntos: Economia / Envelhecimento / Crescimento económico / Mercado
de trabalho / Qualificações profissionais / Pequenas e médias empresas /
Ciência / Novas tecnologias / Fiscalidade / Concorrência / Território /
Infraestruturas / Portugal

Catálogo online temporariamente indisponível

Conference Moving beyond the COVID-19 crisis to a better labour
market that works for all
Data: 13 a 15 de dezembro, Local: Online.

IV Jornadas de Intervenção Psicossocial na Comunidade: Cuidar
de quem cuida: Cuidador informal
Data: 16 e 17 de dezembro, Local: Online.

PDF

FORMAÇÃO
Políticas, instituições e percursos migratórios de
mulheres e meninas refugiadas em Portugal e
Dinamarca
Sofia de Almeida

Curso “Master in Innovation, New Technologies and the
Global Economy”
Data: Inscrições até dia 10 de dezembro, Local: Online.

DESTAQUES…

Lisboa. ACM, 2021
Assuntos: Refugiados / Direito de asilo / Género / Mulheres / Adolescentes /
Crianças / Direitos humanos / Integração de migrantes / Política migratória /
Portugal / Dinamarca

Catálogo online temporariamente indisponível
PDF

The definition of worker in the platform
economy: exploring workers’ risks and regulatory
solutions
Consulte, aqui

Pablo Sanz de Miguel e outros
Bruxelles. EESC, 2021
Assuntos: Teletrabalho / Trabalho atípico / Redes eletrónicas / Condições de
trabalho / Direitos dos trabalhadores / Regulamentação do trabalho / Análise
comparativa / Espanha / Alemanha / Finlândia / Hungria

Catálogo online temporariamente indisponível
PDF

Desenvolvimento Humano e
Desigualdades de Género
nos PALOP – Tendências do
Novo Milénio
PDF
Mapping innovative
practices in the field of
active labour market policies
during the Covid-19 crisis
PDF

Impact of COVID-19 on
young people in the EU

PDF

Skilling, upskilling and
reskilling of employees,
apprentices & interns during
the COVID-19 pandemic
PDF
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