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SUGESTÕES DE LEITURA…
Livro verde sobre o futuro do trabalho 2021

A BIBLIOTECA INFORMA…
INFORMA…
Candidaturas para a atribuição da distinção de “Sítio
da Democracia Europeia” a decorrer até ao dia 15 de
julho de 2022

Teresa Coelho Moreira e Guilherme Dray (coord.
científ.) e outros
Lisboa. GEP, 2022
Assuntos: Relações de trabalho / Crescimento económico / Produtividade /
Produtividade do trabalho / Emprego / Desemprego / Negociação coletiva /
Convenções coletivas / Duração do trabalho / Salários / Conflitos de trabalho
/ Concertação social / Flexibilidade do trabalho / Portugal

Catálogo online parcialmente disponível
Cota: 41266 (Consulta local)
PDF

External policy tools to address modern slavery
and forced labour
Katarina Schwarz e outros
Brussels, EU, 2022

“A distinção “European Democracy Sites” (“Sítio da Democracia
Europeia”) foi lançada em 2022, por iniciativa do Parlamento
Europeu em colaboração com a Casa da História Europeia. O objetivo da distinção é premiar
e homenagear sítios web em todos os Estados-membros da União Europeia, que foram
relevantes para a consolidação da democracia europeia no processo de integração europeu.
A distinção é de valor simbólico e consiste numa placa a ser afixada pelos vencedores. O
processo de nomeação e seleção envolve um conjunto de historiadores independentes. Todos
os anos, o prémio será atribuído a pelo menos um sitio web por Estado-membro da União
Europeia. A atribuição anual da referida distinção pretende contribuir para o processo de
construção da Rede Europeia de sítios web da Democracia Europeia.
A Casa da História Europeia visa tornar estes sítios "vivos" através de uma forte programação
e trabalhando em estreita colaboração com as respetivas comunidades, as suas instituições
educativas locais, organizações juvenis e ONG. A distinção “European Democracy Sites”
complementa a actual programação educacional da Casa, que se centra na educação para a
democracia e tornar os cidadãos europeus mais ativos na promoção dos valores europeus e
o conhecimento partilhado sobre a integração europeia entre indivíduos e Estados-membros.
Neste contexto, os interessados poderão apresentar as respetivas candidaturas para
atribuição da distinção de “Sítio da Democracia Europeia”, encontrando-se o processo de
candidaturas a decorrer até ao próximo dia 15 de julho, de acordo com o regulamento em
anexo. A candidatura deverá ser apresentada em formulário próprio, igualmente em anexo,
e
deve
ser
remetida
para
o
seguinte
endereço:hehdemocracysites@europarl.europa.eu“.
Consulte!

•
•

Regulamento das Candidaturas.
Formulário das Candidaturas.

SEMINÁRIOS / CONFERÊNCIAS
Assuntos: Política externa europeia / Trabalho forçado / Condições de
trabalho / Trabalho em regime de escravatura / Parlamento europeu

X Conferência Anual da ALTER – Sociedade Europeia para os
Estudos da Deficiência
Data: 7, 8 de julho, Local: Bruxelas.

Catálogo online parcialmente disponível
II Congresso Internacional de Educação Empreendedora e
Cidadania
Data: 7, 8 e 9 de julho, Local: Formato Híbrido.

PDF

Minimum wages in 2022: annual review
Christine Aumayr-Pintar e outros
Luxembourg. Publications Office of the European
Union, 2022
Assuntos: Diálogo social / Parceiros sociais / Rendimento / Salários / Salário
mínimo / Trabalhadores pobres / Negociação coletiva / Relatórios

Catálogo online parcialmente disponível

I Congresso Internacional Escola, Identidades e Democracia
Data: 7 a 9 de julho, Local: Porto.

Seminário bYou “Crianças, jovens e media: o direito à expressão
e à participação”
Data: Inscrições até dia 10 de julho, Local: Online.

FORMAÇÃO
Curso de formação avançada > autarquias locais: direitos
humanos, democracia e participação | módulo II - direitos
humanos e autarquias locais: participar e comunica
Data 4, 5, 6 e 11 de julho, Local: Online.

PDF

BIBLIOTECA INFORMA…
Infografia Inquérito Rápido e Excecional às
Empresas: edição de maio 2022

World social protection report 2020–22: regional
companion report for Africa

Consulte a Infografia aqui

International Labour Organization
Geneva. ILO, 2022
Assuntos: Proteção social / África / Relatórios

Pobreza e Exclusão Social em Portugal: Relatório 2021

Catálogo online parcialmente disponível
PDF
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