Publicação editada pela RICOT (Rede de Investigação sobre Condições de Trabalho)
Instituto de Sociologia da Universidade do Porto
Publication edited by RICOT (Working Conditions Research Network)
Institute of Sociology, University of Porto
http://ricot.com.pt

International Journal on Working Conditions (RICOT Journal), No. 1, September 2011

Editorial
Com o lançamento do primeiro número
do International Journal on Working
Conditions (RICOT Journal), a Rede de
Investigação sobre Condições
de
Trabalho (RICOT) cumpre mais um dos
objetivos que presidiram à sua criação. É
um momento importante, o qual se
espera
possa
contribuir
para
a
continuidade da expansão da RICOT.
O jornal foi criado com o intuito de
promover e divulgar a produção de
conhecimento científico sobre a temática
das condições de trabalho. Terá uma
periodicidade semestral, sendo publicado
nos meses de junho e de dezembro.
Excecionalmente, este primeiro número
foi publicado ao mês de setembro, por
considerar apenas textos referentes a
comunicações apresentadas no 1º
Congresso
Internacional
sobre
Condições de Trabalho, que decorreu na
Universidade do Porto, nos dias 15 e 16
de Setembro de 2011.
Os próximos números do jornal serão
publicados nos meses de junho e de
dezembro de cada ano, tal como
definido. O conjunto de papers
publicados nesta primeira edição será
listado de seguida:

With the publication of International
Journal on Working Conditions (RICOT
Journal) first number, the Working
Conditions Research Network (RICOT)
fulfils one more goal of its creation. It is
an important moment, which is expected
to contribute to RICOT continuous
expansion.
The journal was created with the intention
of promoting and disseminating the
scientific knowledge production on the
field of working conditions. It will be
published every six months, in June and
December of each year. Exceptionally,
this first number was published in
September,
because
it
considers
exclusively papers presented at 1st
Working
Conditions
International
Congress, which was held at the
University of Porto, on 15th and 16th of
September 2011).
The next numbers of the journal will be
published during the months of June and
December of each year, as defined. The
set of papers published in this first edition
is listed below:

Papers

Papers

1. Aprendizagem organizacional com a
sinistralidade laboral
Hernâni Veloso Neto

1. Organizational learning with work
accidents
Hernâni Veloso Neto

2. Debates sobre a centralidade do
trabalho e a participação na
informalidade
Breno Santos e Marina Melo

2. Debates on the centrality of labor
and the participation in the informality
Breno Santos e Marina Melo

3. O Trabalho Reestruturado:
Mudanças nos Rituais dos Bancários
António Óscar Santos Góes, Maria
Josefina Vervloet Fontes e José Maria
Carvalho Ferreira

3. Restructured Work: Changes in
Rituals of Bank Employees
António Óscar Santos Góes, Maria
Josefina Vervloet Fontes & José Maria
Carvalho Ferreira
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4. Conciliação ou conflito entre o
trabalho e as outras esferas da vida
social na inserção profissional dos
diplomados do ensino superior
Arlinda Manuela dos Santos Cabral

4. Conciliation or conflict between work
and other social life spheres on
transition to work of university
graduates
Arlinda Manuela dos Santos Cabral

5. Abordagem participativa e
pluridisciplinar na prevenção de lesões
músculo-esqueléticas
Sara Ramos, Inês Gonçalves, Hugo
Simões e Francisco Rebelo

5. Participatory and multidisciplinary
approach in prevention of
musculoskeletal disorders
Sara Ramos, Inês Gonçalves, Hugo
Simões & Francisco Rebelo

6. Gestão da ergonomia para a saúde
ocupacional dos gerentes hoteleiros
Cyntia Maria de Gois Leite e Ricardo José
Matos de Carvalho

6. Management of ergonomics for the
occupational health of hotel managers
Cyntia Maria de Gois Leite
Ricardo José Matos de Carvalho

O Conselho de Coordenação deseja boas
leituras e incentiva a submissão de papers
para os próximos números. Esta
publicação apenas se desenvolverá com a
participação das pessoas que trabalham
sobre a temática das condições de
trabalho.

The Coordination Board wishes a good
reading and encourages the submission of
papers for future issues. The development
of this publication only will be achieved
with the participation of all the people that
works about working conditions thematic.

Hernâni Veloso Neto
João Areosa
Pedro Martins Arezes
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