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SUGESTÕES DE LEITURA…

A BIBLIOTECA INFORMA…
WebINAr sobre Direitos Humanos, 4 de março, entre as
10H e as 12H

Locked down and in limbo: the global impact of COVID19 on migrant worker rights and recruitment

O INA dinamiza no dia 4 de março, entre as10H e as 12H, o
WebINAr de reflexão: Prioridades da Instituição Nacional
de Direitos Humanos.

Katharine Jones e outros

A Provedora de Justiça, a Prof. Doutora Maria Lúcia Amaral, é
a convidada desta sessão que marca o arranque da 1.ª edição do
Programa de Capacitação em Direitos Humanos para a
Administração Pública, dando conta das Prioridades da
Instituição Nacional de Direitos Humanos.

Geneva. ILO, 2021

Assuntos: Trabalhadores migrantes / COVID-19 / Direitos dos trabalhadores /
Recrutamento / Discriminação
Catálogo online parcialmente disponível

A abertura da conferência está a cargo da Ministra
Modernização do Estado e da Administração Pública, a Prof. Doutora Alexandra Leitão.

da

A conferência virtual destina-se aos alunos do curso que têm a oportunidade de colocar questões à
Provedora de Justiça, mas será transmitida em direto no canal de YouTube do INA para todas as
pessoas interessadas em direitos humanos, dignidade, cidadania, serviço público e igualdade.
A interpretação para língua gestual portuguesa do webINAr tem o apoio do Instituto Nacional
para a Reabilitação, I.P..

PDF

Saiba mais sobre o Programa de Capacitação em Direitos Humanos para a Administração Pública
neste vídeo e apresentação.

Portugal social em mudança: impactos sociais da
pandemia COVID-19
coord. Ana Delicado e João Ferrão
Lisboa. ICS, 2021

Assuntos: Família / Educação / Envelhecimento / Democracia / Energia / Aspetos
sociais / COVID-19 / Portugal

Fonte:INA

SEMINÁRIOS / CONFERÊNCIAS
Seminário “O cuidado nas sociedades contemporâneas: desafios
em tempos de pandemia”
Data: 2 de março, Local: Online.

Webinar Why older people's rights are human rights and need
protecting
Data: Inscrições até dia 3 de março, Local: Online

Catálogo online parcialmente disponível
VIII Conferência Ibérica de Inovação na Educação com TIC
Data: 3 e 4 de março, Local: Online/Presencial.

PDF

Ação de reconhecimento da existência de contrato de
trabalho

Webinar: Housing First and Women
Data: 8 de março, Local: Online.

Viriato Reis e outros
Lisboa. CEJ, 2022

Assuntos: Contratos de trabalho / Legislação / Jurisprudência
Catálogo online parcialmente disponível
PDF

RE(forma)ALIZA: uma proposta de intervenção
psicológica visando o apoio à preparação de e para a
transição para a reforma

Seminário "O Regime Jurídico do Teletrabalho"
Data: 15 de março, Local: Online.

FORMAÇÃO
Pós-Graduação em Economia Social e Solidária - 2022/2023
Data 1ª Fase: Até dia 23 de maio 2022; 2ª Fase: 24 de maio a 29 de
agosto 2022, Local: Online.

DESTAQUES…
Programa de Formação «ERASMUS para a Administração Pública» – Edição de 2022

João Miguel Gonçalves Castanheira
Porto. [s.n.], 2021
Assuntos: Reforma / Envelhecimento ativo / Aspetos psicológicos / Teses
Catálogo online parcialmente disponível
PDF

Consulte aqui

CONVOCATORIA: ‘V Edición de Premios de Iberoamérica Incluye
2021’, até dia 28 e fevereiro

A Rede Cáritas em Portugal e a resposta à COVID-19
Luís Mah (coord.) e outros
Lisboa. Cáritas Portuguesa, 2021

A Rede Ibero-Americana de Empresas Inclusivas, com o
apoio da Organização Ibero-Americana de Segurança
Social (OISS), abriu candidaturas, até ao próximo dia 28 de
fevereiro de 2022, para o “America Includes Award 2021" cujo
intuito é premiar as iniciativas empresariais mais inovadoras na
promoção do emprego de pessoas com deficiência.

Consulte aqui

Lançamento FLAD Science Award Atlantic 2022

Assuntos: Assistência social / Organizações sem fins lucrativos / Igreja católica /
Covid-19 / Portugal
Catálogo online parcialmente disponível
PDF

O
prémio
está
aberto
às
áreas
de
estudo
de
engenharia/tecnologia e ambiente/ciências naturais, ciências
sociais e humanidades

A primeira fase de candidaturas abre entre 25 de
fevereiro e 25 de março, onde se efetua uma revisão do
currículo científico do candidato, juntamente com a
avaliação das principais ideias apresentadas na proposta de
investigação.
Consulte aqui
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