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Observatório da Juventude dos Açores realiza  

Webinar “Os Jovens e o futuro do emprego” 

 

O Observatório da Juventude dos Açores (OJA), parceria entre o Centro Interdisciplinar de 

Ciências Sociais da Universidade dos Açores e o Governo da Região Autónoma dos Açores, irá 

realizar um webinar Internacional subordinado ao tema “Os Jovens e o futuro do emprego” a 

realizar no próximo dia 3 de Dezembro de 2020, às 16 horas (hora dos Açores).  

O Webinar “Os Jovens e o futuro do emprego” tem como objetivo apresentar reflexões 

respeitantes ao futuro do emprego, nomeadamente dos mais jovens, em Portugal, se possível 

com referência particular aos Açores. Pretende-se um enfoque nas novas formas de trabalho, 

nomeadamente em termos de robótica e de teletrabalho e do modo como se adequam à 

estrutura produtiva nacional e regional e à formação dos jovens portugueses. Sendo já um 

assunto da maior pertinência a pandemia veio colocar uma nova urgência nestas temáticas, 

com múltiplas consequências nas desigualdades sociais, não só no trabalho, como na vida 

familiar e nas desigualdades de género. 

Neste evento, e como oradores, contaremos com especialistas regionais e nacionais, 

nomeadamente, António Brandão Moniz (Professor Associado com Agregação da Universidade 

Nova de Lisboa), Maria Manuel Vieira (Investigadora no Instituto de Ciências Sociais da 

Universidade de Lisboa) e Ana Rita Tavares (Mestre em Psicologia da Educação pela 

Universidade dos Açores, Psicóloga e Membro da Ordem dos Psicólogos Portugueses). A língua 

utilizada no webinar será o Português.  

Para assistir à transmissão em direto do webinar deverá aceder à página de Facebook do 

CICS.NOVA.UAc: https://www.facebook.com/cics.nova.uac  

Todas as informações relativas a este evento – oradores, resumos das comunicações, links de 

acesso ao evento online estão disponíveis na seguinte página da internet: 

https://sites.google.com/view/webinarjovensefuturodoemprego/p%C3%A1gina-inicial 

Para informações adicionais, contactar: Heraldina Belchior, Assistente de Investigação do 

Observatório da Juventude dos Açores, 296650139 e, ou 

Heraldina.mb.chattopadhyaya@uac.pt 
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