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Estudos Sociais)

 
II Painel | 17h15 - 19h00
Moderação José Castro Caldas 
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Esta conferência é financiada por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do
projeto PTDC/DIR-OUT/32096/2017: “ART.63: O direito à segurança social e a crise – O retrocesso social como normalização do
estado de exceção financeira”.

CON F E R Ê NC I A

PARA LÁ DA PANDEMIA: 
COMO GARANTIR O DIREITO À
SEGURANÇA SOCIAL?

A Covid-19 fez emergir em toda a sua extensão a realidade de um vasto contingente de
trabalhadores cujo estatuto sociolaboral é híbrido, ou por se encontrarem em situações
de dependência ocultas sob o véu da prestação de serviços, ou por estarem vinculados
a empresas por contratos precários, ou ainda cedidos a outrem pelas empresas a que
estão juridicamente vinculados. 

Sob o impacto da crise desencadeada pela pandemia, confrontados com uma dupla situação de
desproteção – envolvendo a que advém da fragilização das instituições que regulam o mercado de
trabalho, e a que resulta das que garantem proteção social – viram-se a maior parte deles
subitamente privados de rendimento ou reduzidos aos mínimos de subsistência oferecidos pelas
medidas emergenciais. 

Que soluções são oferecidas, para lá da pandemia, no plano da regulação das relações
de trabalho e da proteção social, a estes trabalhadores?

19 JANEIRO 2021 | 15h GMT +00:00 | Sessão Online
Coordenação e moderação: Eduardo Paz Ferreira e José Castro Caldas
Participação aberta com inscrição obrigatória através do email ainscricoesseminario@gmail.com

LABORATÓRIO COLABORATIVO 
PARA O TRABALHO, EMPREGO E PROTEÇÃO SOCIAL

http://gmail.com/

