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SUGESTÕES DE LEITURA…
Longevidade: conhecimentos & práticas na Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa

A BIBLIOTECA INFORMA…
CONVITE #PortugalContraORacismo - Dia Nacional e Internacional para a
Eliminação da Discriminação Racial, dia 21 de março - 14h30
A senhora Secretária de Estado para a
Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, com
a tutela da Comissão para a Igualdade e Contra
a Discriminação Racial, convida a participar no
próximo dia 21 de março, entre as 14h30 e
as 17h30, no evento oficial que assinala o Dia
Nacional e Internacional pela Eliminação
da
Discriminação
Racial,
#PortugalContraORacismo.

coord. Maria da Luz Cabral e outros
Lisboa. SCML, 2021

Assuntos: Envelhecimento / Política pública / Cuidados de longa duração / Cuidados às
pessoas idosas / Solidão / Misericórdias / Seminários / Lisboa
Catálogo online parcialmente disponível
Cota: 41037 (Consulta local)

Sexta-feira é o novo sábado: como uma semana de
trabalho de quatro dias poderá salvar a economia
Pedro Gomes
Lisboa. Relógio D’Água, 2022

A sessão vai ter lugar na sala Luís Freitas
Branco no Centro Cultural de Belém, em
Lisboa, mas terá igualmente transmissão online e em direto nos canais
oficiais do Alto Comissariado para as Migrações.
Esta cerimónia vai destacar o primeiro Plano Nacional de Combate ao Racismo e à
Discriminação e refletir sobre políticas e estratégias de combate ao racismo.
Pode consultar o Programa.
Proceda à sua inscrição aqui.
Covid-19: No caso de participação presencial, é obrigatório o uso de máscara.
Fonte: PCM

SEMINÁRIOS / CONFERÊNCIAS
Assuntos: Horário de trabalho / Redução da duração do trabalho / Economia /
Produtividade / História económica

Seminário Europeu Sobre “Habitação e Pobreza Energética”
Data: Inscrições até dia 22 de março, Local: Online.

Catálogo online parcialmente disponível
Cota: 41034 (Consulta local)

Care at work: investing in care leave and services for a
more gender equal world of work
Laura Addati e outros

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

Conferência “Desmercadorizar o trabalho? Da (in)segurança no
emprego à proteção social”
Data: 24 de março de março, Local: Online.

Geneva. ILO, 2022

Assuntos: Proteção da maternidade / Abono de família / Responsabilidades familiares
/ Cuidados às crianças / Igualdade de género / Mercado de trabalho / Convenções da
ONU / Análise estatística / Relatórios / Pub OIT
Catálogo online parcialmente disponível
PDF

A organização escolar e as barreiras à inclusão de
alunos com necessidades educativas especiais
Sara Patrícia Barbosa Dias

Webinars formativos “Género e Media: diálogos entre a teoria e a
prática”
Data:29 e 30 de março, Local: Online.

FORMAÇÃO
Curso “Intervenção com Famílias em Situação de
Vulnerabilidade”
Data Inscrições até dia 28 de março, Local: Lisboa.

Curso “Políticas de Habitação e Ações de Realojamento para
População Vulnerável”
Data Inscrições até dia 8 de abril, Local: Vila Real.

Lisboa. [s.n.], 2021

DESTAQUES…
Combater a Pobreza: Retratos e Soluções, dia 30 de março

Assuntos: Inclusão social / Meio escolar / Crianças deficientes / Integração das
pessoas com deficiência / Estabelecimentos de ensino / Educação / Teses
Catálogo online parcialmente disponível
PDF

Relatório: resultados do inquérito sobre a
representatividade das organizações sindicais e de
empregadores
Raquel Rego e outros
Lisboa. ICS/UL, 2021

A conferência “Combater a Pobreza:
Retratos e Soluções”. realiza-se no
próximo dia 30 de março, no Salão Nobre
do Teatro Micaelense, em Ponta
Delgada e pretende ser um contributo para
o debate público, político e encontro de
soluções para este importante desafio para
o desenvolvimento dos Açores.
De acordo como o programa, os trabalhos
irão decorrer entre as 9h00 e as 17h30, e,
além das sessões de abertura e de encerramento, contará com três painéis
dedicados às conferências técnicas (durante a manhã) e duas mesas
redondas (no período da tarde).
Informamos que pode ser acompanhada a transmissão online do evento aqui.

Assuntos: Sindicatos / Papel do sindicato / Associações / Representação dos
empregadores / Inquéritos / Relatórios

Inscrições até ao. dia 27 de março, através do preenchimento do formulário de
inscrição

Catálogo online parcialmente disponível

Estas e outras informações podem ser consultadas no site do CESA – Conselho
Económico e Social dos Açores

PDF
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