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SUGESTÕES DE LEITURA…

A BIBLIOTECA INFORMA…

A guerra na Ucrânia: que integração terão os
novos refugiados?

Candidaturas abertas até 29 de setembro: COORDINATE Transnational
Access Visits: researchers and policy practitioners in the area of
children and youth wellbeing

João Ramos de Almeida

O programa COORDINATE Transnational
Access
Visits
(Visitas
de
Acesso
Transnacional) oferece aos investigadores
na Europa, que trabalham na área do bemestar de crianças e jovens, a oportunidade
de visitar infraestruturas de investigação e
aceder aos dados relevantes de coortes
internacionais de nascimentos, painéis e de

Coimbra. CES, 2022
Assuntos: Refugiados / Implicações no emprego / Integração de migrantes /
Dados estatísticos / Quadros de pessoal / Portugal

Catálogo online parcialmente disponível
PDF

inquéritos transversais.
O programa financia visitas de investigação colaborativa de cinco dias úteis (uma semana)
a quinze dias úteis (três semanas) de duração. As bolsas podem ir até 1.250 EUR por semana
para cobrir viagens, alojamento e subsistência durante a visita. O programa está aberto a
investigadores académicos (incluindo estudantes de doutoramento), profissionais que
implementam políticas e outros investigadores de organizações sem fins lucrativos ou
empresas registadas na UE e países associados. Os candidatos não precisam de trabalhar
estritamente na área do bem-estar das crianças e jovens, mas o tema da estadia de
investigação deve estar relacionado com estas áreas.
O prazo para a candidatura é 29 de setembro de 2022.

Contesting austerity: social movements and the
left in Portugal and Spain (2008-2015)

Para mais informações sobre o convite e a lista das instituições de acolhimento:
https://www.coordinate-network.eu/transnational-visits.
Para outras questões, pode também contactar - Cassandra Simmons
(simmons@euro.centre.org).

Tiago Carvalho
Amsterdam. Amsterdam University Press, 2022
Assuntos: Movimentos sociais / Recessão económica / Partidos políticos /
Espanha / Portugal

Catálogo online parcialmente disponível

SEMINÁRIOS / CONFERÊNCIAS
Debate | Grandes Controvérsias na Economia Política | 2022 Como defende a ciência económica os direitos sociais?
Data: 21 de setembro, Local: Online.

Conferência O Desafio da Produtividade na Economia Portuguesa
Data: 23 de setembro. Local: Lisboa.

PDF
Conferência Internacional A Empresa Social, que Futuro?
Data: 26 de setembro. Local: Coimbra

Report on labour shortages and surpluses
John McGrath
Luxembourg. Publications Office of the European
Union, 2021

FORMAÇÃO
E-learning on actuarial modeling for social protection analysis
Data: Inscrições até dia 16 de setembro, Local: E-learning.

DESTAQUES…

Assuntos: Mercado de trabalho / Oferta e procura / Países UE / Relatórios

Catálogo online parcialmente disponível

ROAD MAP ON STATISTICS FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS - SECOND EDITION

PDF

30 anos de luta contra a pobreza e a exclusão
social

PDF

Agostinho Jardim Moreira
Porto. EAPN Portugal, 2021
Assuntos: Luta contra a pobreza / Pobreza / Exclusão social / Portugal

21 de setembro: O Trabalho Digno na Agenda do CoLABOR
O CoLABOR realizará, no próximo dia 21 de
setembro, a partir das 14h30, na
Culturgest, a Conferência “O Trabalho Digno
na Agenda do CoLABOR”, para a qual temos o
prazer de a/o convidar.

Catálogo online parcialmente disponível
PDF

A entrada no evento é livre, mas sujeita a
inscrição através deste link.
A Conferência terá um momento de abertura, uma sessão dedicada ao tema “O Conceito
Trabalho Digno: 3 perspetivas” e uma mesa redonda com três antigos atores institucionais
que marcaram abordagens sobre o trabalho e as relações laborais, debatendo “O Trabalho
Digno em Portugal: percursos e rumos”
Consulte o programa aqui.
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