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Editorial
A Rede de Investigação sobre Condições
de Trabalho (RICOT) cumpre mais uma
etapa do seu desenvolvimento com o
lançamento da edição N.º 2 do seu
jornal.
Neste número são publicados quatro
artigos, os quais surgem listados de
seguida:

The Working Conditions Research
Network (RICOT) fulfils one more stage
of its development with the publication of
the journal issue No. 2.
In this number are published four articles
which appear listed below:

Artigos

Papers

1. A relevância da liberdade de religião
nas relações laborais: contributos
para a sua compreensão à luz do
Direito da União Europeia
Susana Sousa Machado

1. The relevance of religious freedom
at work: contributions to its
understanding under the European
Union Law
Susana Sousa Machado

2. Acesso e exercício do primeiro
emprego dos diplomados do ISPV
Luís Nuno Sousa

2. Access and first job of ISPV
Graduates
Luís Nuno Sousa

3. Saúde no trabalho: a emergência
dos fatores de risco psicossociais
num serviço municipal de água e
saneamento
Catarina Silva, Cláudia Costa, David
Saraiva

3. Health at work: the emergence of
psychosocial risk factors in a
municipal service of water and
sanitation
Catarina Silva, Cláudia Costa, David
Saraiva

4. Segurança e saúde no trabalho em
Portugal: um lugar na história e a
história de um lugar
Hernâni Veloso Neto

4. Health and safety at work in
Portugal: a place in history and the
history of a place
Hernâni Veloso Neto

O Conselho de Coordenação deseja
boas leituras e incentiva a submissão de
papers para os próximos números.

The Coordination Board wishes a good
reading and encourages the submission
of papers for future issues.
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