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SUGESTÕES DE LEITURA…
Espaço orçamental para a proteção social: um manual
para a avaliação das opções de financiamento

6ª EDIÇÃO PRÉMIO ANTÓNIO DORNELAS
CANDIDATURAS ATÉ 31 DE JANEIRO…

|

Isabel Ortiz e outros
Genebra. OIT, 2019
Assuntos: Proteção social / Financiamento da segurança social / Manuais
Catálogo online parcialmente disponível
PDF

EU-ANSA mapping report: socioeconomic aspects of
sustainable development

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 revestirse 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.

Stavroula Demetriades e outros
Luxembourg. Publications Office of the European
Union, 2021

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

Assuntos: Formação profissional / Qualificações profissionais / Diálogo social / Política
social / Igualdade de género / Mercado de trabalho / Desenvolvimento sustentável /
Aspetos socioeconómicos / Ambiente / Relatórios

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.

Catálogo online parcialmente disponível

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

SEMINÁRIOS / CONFERÊNCIAS

PDF

Relação entre responsabilidade social das
organizações e satisfação no trabalho: papel mediador
da perceção do equilíbrio trabalho-vida
Catarina Isabel Fonseca de Almeida
Lisboa. [s.n.], 2020
Assuntos: Responsabilidades das empresas / Satisfação no trabalho / Conciliação
trabalho-vida pessoal / Teses
Catálogo online parcialmente disponível
PDF

Key figures on Europe
Eurostat
Luxembourg. Publications Office of the European
Union, 2021

Is the politics of ageing creating conflict between generations?
Data: 1 de fevereiro, Local: Online.

Workshop “Big data and the future of work”
Data: 3 de fevereiro, Local: Online.

NLIU Bhopal and NLU Delhi - Global Symposium on Labour and
Employment Laws February 2022
Data: 4 a 6 de fevereiro, Local: Online.

33rd International Congress on Occupational Health 2022
Data: 6 a 10 de fevereiro, Local: Online.

FORMAÇÃO
Curso “Master in Innovation, New Technologies and the Global
Economy”
Data Inscrições até dia 31 de janeiro, Local: Online.

DESTAQUES…
Assuntos: Mercado de trabalho / Novas tecnologias / População / Condições de vida /
Saúde / Educação / Comércio internacional / Economia / Transportes / Agricultura /
Energia / Ambiente / Análise comparativa / Dados estatísticos

Infografias Boletim
Pobreza e a Exclusão
Social na RAM

Infografia da Migração:
Factos & Números 2021

Catálogo online parcialmente disponível
PDF

Portugal, balanço social 2021: um retrato do país e de
um ano de pandemia
Susana Peralta e outros
Lisboa. NSBE, 2022
Infografias “Em Foco” - Observatório Nacional de Luta Contra a Pobreza

Assuntos: Emprego / Pobreza / Rendimento / Desigualdade social / Estado social /
Crianças / Pessoas idosas / Mercado de trabalho / Proteção social / COVID-19 /
Recessão económica / Portugal

Em Foco#11 -Pobreza Persistente em Portugal: dados do EU-SILC
Em Foco#10 - Municípios portugueses: rendimento e desigualdade

Catálogo online parcialmente disponível

Em Foco#9 - Salário Mínimo Adequado: uma Diretiva Europeia

PDF

Em Foco#8 - Pobreza, isolamento e saúde mental nos idosos: breve retrato Português e riscos
no contexto COVID-19
Para ver os números anteriores s consulte o site da Observatório aqui.
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