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SUGESTÕES DE LEITURA…

A BIBLIOTECA DESEJA-LHE…

Job loss and COVID-19: do remote work
automation and tasks at work matter?
Ilias Livanos e Panagiotis Ravanos
Luxembourg. Publications Office of the European
Union, 2021
Assuntos: Teletrabalho / Automatização / Futuro do trabalho / COVID-19 /
Pub CEDEFOP

Catálogo online parcialmente disponível
PDF

Extendig social protection to migrant workers,
refugees and their families: a guide for
policymakers and practitioners
International Labour Office
Geneva. ILO, 2021
Assuntos: Proteção social / Segurança social / Trabalhadores migrantes /
Refugiados / Trabalho doméstico / Pobreza / Desigualdade social / COVID-19
/ Pub OIT / Relatórios

Catálogo online parcialmente disponível
PDF

SEMINÁRIOS / CONFERÊNCIAS
Welcome to the era of the 'datafied' workplace: risks and
opportunities of the new surveillance through AI and IoT
Data: Inscrições até dia 17 de janeiro, Local: Online.

Ciclo temático “Riscos Psicossociais e Direitos Laborais”
Data: 19, 20 e 21 de janeiro, Local: Lisboa.

Where do we find the money to fund healthcare for an ageing
population?
Data: 18 de janeiro, Local: Online.

Can the costs of caring for an ageing population be controlled?
Data: 25 de janeiro, Local: Online.

A acção dos grupos comunitários e as estratégias
de integração de grupos vulneráveis e excluídos
Rosalina da Veiga Martins

FORMAÇÃO
Curso “Winter Global Youth Forum 2022: Youth at the forefront
of achieving the 2030 Agenda for Sustainable Development”
Data 7 a 18 de fevereiro, Local: Online.

Porto. [s.n.], 2020
DESTAQUES…
Assuntos: Desenvolvimento comunitário / Desenvolvimento local /
Intervenção social / Pobreza / Exclusão social / Grupos vulneráveis / Teses

Health systems resilience during COVID-19: Lessons
for building back better

Catálogo online parcialmente disponível
PDF

Diversity in the workplace: a sexual orientation,
gender identity or expression and sex
characterístics approach
Christophe Margaine e J. Ignacio Pichardo
[Strasbourg]. CE, 2021
Assuntos: Orientação sexual / Direitos humanos / Sindicatos / Locais de
trabalho / Organizações internacionais

Catálogo online parcialmente disponível
PDF

Requalificação e Alargamento da Rede de Equipamentos
e Respostas Sociais | Abertas Candidaturas
No âmbito da Componente 03 – Respostas Sociais, no seu
investimento RE-C03-i01 - Nova Geração de Equipamentos e
Respostas Sociais, do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), surge a medida C03-i01-m01
– Requalificação e Alargamento da Rede de Equipamentos e Respostas Sociais.
As entidades interessadas em concorrer devem garantir que se encontram registadas no
balcão2020:
https://balcao.portugal2020.pt/balcao2020.idp/RequestLoginAndPassword.aspx
requisito
obrigatório para permitir a formalização das candidaturas a efetuar através da submissão de
formulário eletrónico no PRR-C03.respostassociais.gov.pt.
O período para apresentação das candidaturas teve início a 7 de dezembro e encerra a 22 de
fevereiro de 2022, pelas 17:59:59.
Consulte os Documentos de Apoio e Contactos aqui.
Fonte: ISS
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