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SUGESTÕES DE LEITURA…

A BIBLIOTECA INFORMA…
Livro Verde sobre o futuro do Trabalho 2021

História do mutualismo nas ex-colónias portuguesas

A versão digital do Livro Verde sobre o
futuro
do
Trabalho
2021
é
agora
disponibilizada após uma consulta publica que
decorreu até ao dia 22 de junho de 2021.

Joana Dias Pereira e Rui Henriques
Lisboa. UMP, 2022

Assista aos Vídeos de divulgação do Livro
verde sobre o Futuro do Trabalho e do
Webinar de Apresentação do Livro Verde
sobre o Futuro do Trabalho

Assuntos: Mutualismo / Associativismo / Colonialismo / História
Catálogo online parcialmente disponível
Cota: 41047 (Consulta local)

SEMINÁRIOS / CONFERÊNCIAS
Seminário - Reforma Laborar em Espanha
Data: 30 de março, Local: Lisboa

O trabalho aqui e agora: crises, percursos e
vulnerabilidades
Renato Miguel do Carmo e outros

Colloque International “Assymétries territoriales: enjeux socioenvironnementaux et facteurs d’inégalités”
Data: 2 e 3 de junho, Local: Lisboa

Lisboa. Tinta da China, 2021

Assuntos: Mercado de trabalho / Desemprego / Trabalho precário / Condições sociais /
Proteção social / COVID-19 / Portugal
Catálogo online parcialmente disponível

Colóquio Internacional Trabalho (no) Feminino: percursos e
geografias
Data: 20, 21 e 22 de junho, Local: Online e Presencial.

European Population Conference 2022
Data: 29 de junho a 2 de julho, Local: Groningen.

Cota: 41036 (Consulta local)

COVID-19, negociação coletiva e diálogo social: um
relatório OIT/ACTRAV

FORMAÇÃO
E-Learning on Actuarial Work For Social Security
Data Inscrições até dia 14 de abril, Local: Online.

Organização Internacional do Trabalho
Genebra. ILO, 2021

Assuntos: Negociação coletiva / Diálogo social / Sindicatos / COVID-19 / Pub OIT

Promoviendo la Equidad de Género a través del Diálogo Social
Data Inscrições até dia 18 de abril, Local: Online.

DESTAQUES…
POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO DIRIGIDAS AOS JOVENS |
SEMANA DE CONFERÊNCIAS | 5 E 7 DE ABRIL

Catálogo online parcialmente disponível
PDF

A atribuição de residência no exercício das
responsabilidades parentais e a concretização do
superior interesse da criança
Rita Pupo Sá da Costa
Lisboa. [s.n.], 2021

As políticas públicas de emprego dirigidas aos jovens
ganharam uma importância redobrada a partir da crise
de 2008, período que ficou marcado por um aumento
muito rápido do desemprego jovem. Desde então têmse desenvolvido políticas que visam melhorar a inserção
dos jovens no mercado de trabalho. A crise provocada
pela pandemia COVID-19 veio novamente mostrar a
importância destas políticas, na medida em que os
jovens foram mais afetados pelos efeitos da crise. Nesta
semana decorrem vários eventos relacionados com esta
temática, sendo que a sua organização resulta de uma
parceria entre o projeto Track-IN | Public employment
services tracking effectiveness in supporting rural NEETs, financiado pelo Youth Employment Fund
das EEA & Norway Grants, coordenado pelo Centro de Investigação e Intervenção Social do Iscte,
e o Observatório do Emprego Jovem, financiado pela FCT, coordenado pelo DINÂMIA'CET-Iscte.

Assuntos: Responsabilidades familiares / Direitos da criança / Habitação / Direito da
família / Família monoparental / Teses

Consulte o programa

Catálogo online parcialmente disponível

Para mais informações consulte o site da DINÂMIA'CET-ISCTE

Inscrição obrigatória aqui

PDF

2020: o impacto do teletrabalho antes, durante e pós
COVID-19
Lucie Isolina Monique Macaire
Porto. [s.n.], 2021

Assuntos: COVID-19 / Carreiras profissionais / Satisfação no trabalho / Teletrabalho /
Conciliação trabalho-vida pessoal / Portugal / Teses
Catálogo online parcialmente disponível

RELATÓRIO EL MERCADO DE TRABAJO Y LA MOVILIDAD LABORAL
ENTRE ESPAÑA Y PORTUGAL
2021 (DATOS 2020)

O relatório "O mercado de trabalho e a
mobilidade laboral entre Portugal e Espanha"
resulta da colaboração entre o Centro de Relações
Laborais (CRL) e o Observatorio de las Ocupaciones
do Serviço Público de Emprego Estatal (SEPE) de
Espanha.
Este relatório conjunto, que implicou uma
harmonização das diversas fontes estatísticas dos
dois países, inclui uma análise comparada de um
conjunto de informação relevante relativa ao
mercado de trabalho e à mobilidade dos
trabalhadores entre os dois países a partir dos
dados do INE, da Segurança Social, dos Serviços
Públicos de Emprego e do Serviço de Estrangeiros
e Fronteiras.
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