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APRESENTAÇÃO DA OBRA

Este livro reúne uma série de reflexões sobre o mundo do trabalho e
as questões do modo de vida no Portugal recente, além dos desafios
globais da “efetiva sustentabilidade social” e do “trabalho realmente
digno” que hoje se colocam às sociedades, e representa a primeira
coletânea publicada dos trabalhos de pesquisa-ação-participada
desenvolvidos no Observatório para as Condições de Vida e Trabalho
/ Nova4TheGlobe / Universidade Nova de Lisboa (OCVT / N4TG / UNL).
Na primeira parte o leitor encontrará as reflexões teóricas de
intelectuais e académicos da área do trabalho, e/ou da
sustentabilidade social, alguns dos quais pela primeira vez traduzidos
no nosso retângulo português.
Na segunda parte o leitor encontrará os textos que resultam das
comunicações e debates apresentados no primeiro Seminário
Residencial que o OCVT realizou.
Duarte Rolo
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SOBRE O COORGANIZADOR

Duarte Rolo é formado em Psicologia Clínica pela Universidade de
Paris-Descartes e doutorado em psicodinâmica do trabalho pelo
Conservatoire National des Arts et Métiers. Maître de Conférences
(Professor Associado) na Université de Paris. Membro do
Observatório das Condições de Vida e de Trabalho e investigador
integrado no Dinâmia CET (Iscte-Instituto Universitário de Lisboa).
Membro do Instituto de Psicodinâmica do Trabalho, da Associação
Internacional dos Especialistas em Psicopatologia e Psicodinâmica
do Trabalho e do Comité editorial da Revista Travailler.
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Livros do Mês de 2022
Janeiro – Futuros desiguais?: Sonhos e projetos de filhos de
imigrantes em Portugal, da autoria de Sandra Mateus
Fevereiro – 67 vozes por Portugal: A grande oportunidade, do
co-prefaciador José Crespo de Carvalho
Março – Augmented reality and virtual reality: New trends in
immersive technology, da organizadora por Sandra Loureiro
Abril – Novas e velhas extremas-direitas, do coordenador João
Mineiro
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O Livro do Mês é uma iniciativa mensal da Biblioteca, que conta com
o apoio do Gabinete de Comunicação, cujo objetivo é o de divulgar a
atual produção científica dos docentes e investigadores do Iscte. Os
autores são convidados a participar num curto vídeo de apresentação
da obra, transmitido nas instalações do Iscte e publicado nos canais do
Facebook e Youtube da Biblioteca e do Iscte.
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