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SUGESTÕES DE LEITURA…

A BIBLIOTECA INFORMA…

Access to social protection for young people: an
analysis of policies in 35 countries

Comité da Proteção Social elege como VicePresidente uma representante de Portugal

Assuntos: Proteção social / Mercado de trabalho / Política social / Desemprego /
Juventude / Relatórios

O Comité de Proteção Social (CPS), criado ao abrigo do artigo 160º do
Tratado sobre o Funcionamento da UE, é um comité político consultivo
dos Ministros na formação do Conselho que trata os temas do Emprego
e Assuntos Sociais (EPSCO). É composto por dois delegados de cada
Estado Membro e pela Comissão. Abrange todas as principais vertentes
da política social, nomeadamente a proteção social e a inclusão social,
pensões, cuidados de saúde e cuidados prolongados. O CPS elege um presidente que exerce a
presidência por um período de dois anos (renovável uma vez), atualmente o belga Peter Lelie, e
dois Vice-Presidentes. A representação nacional é assegurada pelo MTSSS, através da Subdiretora
Geral do GEP, Rute Guerra, recentemente eleita Vice-Presidente daquele Comité, posição que
assumiu a 1 de abril passado, e por uma representante do Ministério da Saúde. O MTSSS (DGSS e
ISS) designou ainda as representantes suplentes.

Catálogo online parcialmente disponível

As tarefas do SPC incluem:

PDF

- Acompanhar a situação social e o desenvolvimento das políticas de proteção social nos Estados
Membros e na UE,

Dalila Ghailani e outros
Luxembourg. Publications Office of the European Union,
2022

Manual para a intervenção social: da teoria à ação

- Promover a discussão e coordenação de abordagens políticas entre os governos nacionais e a
Comissão,

org. Joaquim Fialho

- Preparar relatórios, formular pareceres ou realizar outros trabalhos nos seus domínios de
competência, a pedido do Conselho, da Comissão ou por sua própria iniciativa,

Lisboa. Sílabo, 2021

- Preparar os debates do Conselho sobre proteção social e sobre as recomendações específicas por
país no contexto do Semestre Europeu.

SEMINÁRIOS / CONFERÊNCIAS

Assuntos: Intervenção social / Serviço social / Trabalhadores sociais / Investigação
social / Política pública / Ciganos / Desenvolvimento local / Manuais
Catálogo online parcialmente disponível
Cota: 41067 (Consulta local)

Financialisation in the european periphery: work and
social reproduction in Portugal
ed. by Ana Cordeiro Santos e Nuno Teles

4th OECD Roundtable on the Circular Economy in Cities and
Regions
Data: 12 de abril, Local: Online.

Webinar: Bons tratos na família… educar com Afetos!
Data: Inscrições até dia 19 de abril, Local: Online.

II Simpósio de Investigação Júnior em Psicologia
Data: 29 de abril, Local: Algarve.

III Congresso Europeu sobre Uma Justiça Amiga das Crianças
Data: 4 e 5 de maio, Local: Lisboa.

[London]. Routledge, 2021

FORMAÇÃO
Assuntos: Política económica / Política social / Portugal
Catálogo online parcialmente disponível
Cota: 41066 (Consulta local)

Social partners going digital: using digital tools and
adapting social dialogue processes
Stavroula Demetriades e outros
Luxembourg. Publications Office of the European Union,
2021

Climate Change Adaptation Through Green Works
Data Inscrições até dia 18 de abril, Local: Online.

Curso “Visitas Domiciliárias: Práticas Colaborativas com Pessoas
e Famílias em Situação de Vulnerabilidade”
Data Inscrições até dia 20 de abril, Local: Online.

DESTAQUES…

Barómetro das Crises | nº 25
30 de março de 2022
Desemprego: que indicador estatístico reflete melhor o fenómeno?

Assuntos: Parceiros sociais / Teletrabalho / Novas tecnologias / Diálogo social / Novas
formas de emprego / Relações de trabalho / Oportunidades de emprego
Catálogo online parcialmente disponível
PDF

Visões sobre o envelhecimento
coord. Maria Cristina Faria e outros

[LER Barómetro das Crises | nº 25]

Lisboa. Lisbon International Press, 2020
Campanha "Abril, Inclusões Mil”

Assuntos: Envelhecimento / Saúde / Cuidados informais / Cuidados às pessoas idosas
/ Sexualidade / Atividades quotidianas / Envelhecimento demográfico / Política pública
/ Alentejo / Portugal
Catálogo online parcialmente disponível
Cota: 41070 (Consulta local)

O Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P., irá
lançar a campanha "Abril, Inclusões Mil", durante o
mês de abril.
Em alusão a este mês, a campanha tem como
objetivo explicar as diversas deficiências e
incapacidades das pessoas com deficiência.
Assista o lançamento da campanha e às diversas publicações ao longo deste mês
no Facebook e Linkedin do INR!
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