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SUGESTÕES DE LEITURA…

A BIBLIOTECA INFORMA…
Portugal For Ukraine

Regime de mínimos sociais em Portugal: evolução do
discurso político e das políticas
coord. José António Pereirinha e Elvira Pereira
Coimbra. Almedina, 2021

Assuntos: Política social / Proteção social / Rendimento garantido / Desemprego /
Rendimento social de inserção / Pobreza / Complemento solidário para idosos / Pensão
social

Portugal for Ukraine é uma iniciativa do Governo Português que visa
congregar todas as ações em curso em relação ao conflito na Ucrânia, nas
dimensões de ação internacional, do envio de apoio humanitário e da
integração e acolhimento em Portugal de pessoas deslocadas.
A plataforma visa permitir a consulta das iniciativas desencadeadas pelas
diferentes áreas governativas e apresentar, de forma clara e estruturada, detalhes sobre as posições
internacionais assumidas pelo País, o envio de apoio humanitário e, com especial acuidade, o regime
de proteção a pessoas deslocadas.
Com vista à rápida resposta e encaminhamento dos pedidos/ofertas de ajuda, foi desenvolvido um
questionário automatizado com 5 categorias de necessidades e que direciona o pedido/oferta de
ajuda para a entidade melhor preparada para dar resposta ao problema apresentado.
Para mais Informações consulte a Plataforma Portugal For Ukraine

SEMINÁRIOS / CONFERÊNCIAS
Sessões de Gestão de Casos - Inspirada nas Abordagens
Colaborativas e Orientadoras para as Soluções na Intervenção
Social: da Teoria à Prática
Data: Inscrições até dia 14 de março de março, Local: Online.

Catálogo online parcialmente disponível
Cota: 41008 (Consulta local)

Rendimento adequado em Portugal: um estudo sobre
o rendimento suficiente para se viver com dignidade em
Portugal

Seminário “Interculturalidade: qualidade educativa, coesão
social e cidadania”.
Data: 23 de março de março, Local: Online.

José António Pereirinha (coord.) e outros
II Simpósio de Investigação Júnior em Psicologia
Data: 29 de abril, Local: Faro.

Coimbra. Almedina, 2020
Assuntos: Rendimento / Aspetos históricos / Orçamento / Condições de vida / Bem
estar / Política social / Nível de vida / Pobreza / Direitos sociais / Portugal

FORMAÇÃO
Programa de Formação «ERASMUS para a Administração
Pública» – Edição de 2022
Data: Abertas candidaturas para a 1ª sessão de 2022., Local: Bruxelas.

Catálogo online parcialmente disponível
Cota: 41009 (Consulta local)

Que futuro para a igualdade? Pensar a sociedade e o
pós-pandemia

DESTAQUES…
Projecto REP sobre representatividade dos parceiros sociais - Seminário
Final 21 Março, 14.00 - 18.30 - ICS Lisboa - presencial e online (mediante
inscrição)

org. Renato Miguel do Carmo e outros

Programa Seminário
Final REP, 21 março ,14h

Lisboa. Observatório das Desigualdades|CIES-ISCTE,
2022

O seminário final do projeto REP, desenvolvido por uma equipa de
investigação do ICS/UL, vai realizar-se no próximo dia 21 de março,
das 14 às 18.30 horas.
No Seminário serão apresentados e debatidos os resultados do projeto
REP.

Assuntos: Migração / ONU / Migração internacional / Direitos dos cidadãos / Paz /
Teses

Há participação presencial, no anfiteatro do Instituto de Ciências
Sociais/UL (ICS), em Lisboa, até ao limite dos lugares disponíveis, sem
inscrição.

Catálogo online parcialmente disponível

A participação por videoconferência na plataforma Zoom implica a
inscrição dirigida a cristina.nunes@ics.ulisboa.pt para que depois
seja enviado a respetiva ligação de acesso.

PDF

Mais informação sobre este projeto aqui

Um olhar sobre a cooperação portuguesa para a
redução da pobreza em São Tomé e Príncipe: estudo
de caso de projetos
Luzia dos Ramos Silva

Peritos Nacionais Destacados (56 lugares) | SEAE, Candidaturas
abertas até dia 4 de Abril

Lisboa. [s.n.], 2021

Encontram-se abertas as candidaturas para provimento de 56 lugares de Perito Nacional
Destacado (PND).

Assuntos: Cooperação para o desenvolvimento / Luta contra a pobreza / Pobreza /
Estudo de caso / Cooperação internacional / São Tomé e Príncipe / Teses
Catálogo online parcialmente disponível
PDF

Os potenciais interessados deverão apresentar as suas candidaturas até 4 de abril de 2022 através do envio,
para o endereço eletrónico candidaturas.europeias@mne.pt, dos seguintes elementos:

•
•

CV em formato Europass;
Carta / autorização de candidatura assinada pelo superior hierárquico com competência
para autorizar a frequência da formação.

Toda a informação disponível no Portal do CIEJD.

Participação das pessoas idosas na comunidade:
documento orientador
Paula Cruz
Porto. EAPN, 2022

Peritos Nacionais em Formação Profissional (NEPT) - 2º exercício
de 2022 | CE, Candidaturas Abertas até dia 26 de Abril
Encontram-se abertas as candidaturas para a segunda edição de 2022 do Programa
“Peritos Nacionais em Formação Profissional” (em inglês, National Experts in Professional Training – NEPT).
Esta edição iniciar-se-á em outubro de 2022, com uma duração entre 3 e 5 meses, podendo os candidatos
escolher entre duas datas de início – 1 ou 16 de outubro.
Os potenciais interessados deverão apresentar as suas candidaturas até 26 de abril de 2022 através do
envio, para o endereço eletrónico candidaturas.europeias@mne.pt, dos seguintes elementos:

Assuntos: Pessoas idosas / Participação na comunidade / Envelhecimento / Direitos
sociais / Boas práticas
Catálogo online parcialmente disponível
PDF

•
•
•
•

Formulário de candidatura devidamente preenchido;
Lista de preferências;
CV em formato Europass;
Carta / autorização de candidatura assinada pelo superior hierárquico com competência
para autorizar a frequência da formação.

Toda a informação disponível no Portal do CIEJD.

Para anular a sua subscrição e para quaisquer pedidos relacionados com esta e-Newsletter envie uma mensagem para gep.biblioteca@gep.mtsss.pt
Gabinete de Estratégia e Planeamento/MTSSS ⚫ Biblioteca: No âmbito da ativação de medidas de prevenção e controlo da infeção por novo Coronavírus (Covid-19), o atendimento
presencial na Biblioteca (Biblioteca, Posto do Investigador e atendimento relacionado com o Boletim do Trabalho e Emprego (BTE) está temporariamente condicionado; saiba mais em
http://www.gep.mtsss.gov.pt/horario-e-contactos
Praça de Londres, nº 2 – 1º andar, 1049-056 Lisboa ⚫ Telef.: 211 155 100 ⚫ E-mail: gep.biblioteca@gep.mtsss.pt

