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SUGESTÕES DE LEITURA…

O PRÉMIO ANTÓNIO DORNELAS 2021

Carta social: rede de serviços e equipamentos:
relatório 2020
coord. Gabinete de Estratégia e Planeamento do
Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social
Lisboa. GEP, 2021
Assuntos: Equipamentos sociais / Serviços sociais / Relatórios / Dados
estatísticos / Portugal

Catálogo online parcialmente disponível
PDF

Tornar o trabalho digno uma realidade para o
trabalho doméstico: progresso e perspetivas dez
anos após a adoção da Convenção (Nº. 189) sobre
o trabalho doméstico em 2011
Organização Internacional do Trabalho
Genebra. OIT, 2021
Assuntos: Trabalho doméstico / Condições de trabalho / Trabalho digno /
Proteção social / COVID-19 / Legislação do trabalho / Convenções da OIT /
Estatísticas do trabalho / Relatórios

Catálogo online parcialmente disponível

Ana Cristina Ribeiro Costa
Os riscos psicossociais na relação jurídico-laboral
Hermes Augusto Costa, Elísio Estanque, Dora Fonseca e Manuel
Carvalho da Silva
Poderes sindicais em debate. Desafios e oportunidades na Autoeuropa, TAP
e PT/Altice
Natália P. Monteiro, Odd Rune Straume e Marieta Valente
O trabalho remoto melhora ou prejudica a produtividade do trabalho nas
empresas? Evidência longitudinal em Portugal
Patrícia Alexandra Candeias Neca
Inovação legal para promover o emprego das pessoas com deficiência: uma
análise psicossocial da receção do Sistema de Quotas na Administração
Pública

AS MENÇÕES HONROSAS DO PRÉMIO ANTÓNIO DORNELAS 2021
António J. R. Santos, Sérgio P. Santos, Carla A. F. Amado, Efigénio
L. Rebelo e Júlio C. Mendes
Labor inspectorates’ efficiency and effectiveness assessment as a learning
path to improve work-related accident prevention
Arménio Rego
Líderes "com os pés na terra"- Liderados sem medo, equipas mais prósperas
Catarina Neves
How unconditional basic income encourages reciprocity: and what can
experiments tell us
Marta C. Lopes, Susana Peralta e Catarina Pintassilgo
Sectoral specificities of flexible working arrangements

PDF

PRÉMIO ANTÓNIO DORNELAS - 6.a EDIÇÃO
Working time in 2019-2020
Jorge Cabrita e Tina Weber
Luxembourg. Publications Office of the European
Union, 2021
Assuntos: Diálogo social / Condições de trabalho / Negociação coletiva /
Diálogo social / Organização do tempo de trabalho

Catálogo online parcialmente disponível
PDF

Social protection of non-standard workers and
the self-employed during the pandemic: country
chapters: Belgium, […] Portugal, Romania, Sweden

No âmbito das comemorações do centenário do Ministério do Trabalho e da
Previdência Social, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
(MTSSS), em 2017 procedeu à criação do “Prémio António Dornelas”.
O prémio é e será uma homenagem ao professor universitário António Dornelas,
sociólogo, especialista em assuntos laborais, coordenador do
Livro Verde das Relações Laborais de 2006, investigador do Centro de
Investigação e Estudos de Sociologia, assessor do Presidente da República para o
Trabalho e Assuntos Sociais e Secretário de Estado do Trabalho e Formação.
Os trabalhos ou estudos apresentados e que possam vir a ser galardoados poderão
revestir-se de uma componente mais prospetiva de análise e avaliação de políticas
públicas ou assumir um caráter mais inovador em uma ou mais áreas ou ainda
apresentarem-se sob forma de inovação em metodologias estatísticas.

Slavina Spasova (ed.) e outros
Brussels. ETUI, 2021
Assuntos: Proteção social / Emprego precário / Trabalhadores
independentes / COVID-19 / Bélgica / França / Irlanda / Itália / Lituânia /
Portugal / Roménia / Suécia

Apresentação de candidaturas:
Encontram-se abertas as candidaturas, até 31 a janeiro, para a 6.ª edição do
Prémio António Dornelas.

Catálogo online parcialmente disponível

Através do preenchimento do formulário 2022, a ser submetido através do email
gep.eventos@gep.mtsss.pt, acompanhado do projeto a concurso e de documento
emitido pela instituição de ensino superior respetiva que ateste a qualidade de
estudante, docente ou investigador dos respetivos candidatos.

PDF

Para mais Informações consulte o site:
http://www.gep.mtsss.gov.pt/premios#candidaturas

Para anular a sua subscrição e para quaisquer pedidos relacionados com esta e-Newsletter envie uma mensagem para gep.biblioteca@gep.mtsss.pt
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