












MEDIATECA DA UNIVERSIDADE LUSÍADA – CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO

MINERVA. Lisboa, 2002

Ficha Técnica

Título Minerva: Revista de Estudos Laborais

Numeração Ano XI - I da 4.ª série - n.º 4 (2021)

Proprietário

Diretor

Secretária administrativa

redatorial

(Universidade NOVA , Javier Gárate Castro 

, Maurizio Ballistreri (Universidade de Messina, Itália)

Colaboradores 
permanentes

Colaboradores neste 
número

Depósito Legal

ISSN

DOI

Página web

Local Lisboa

Ano 2021

Periodicidade

Apoio

Editora e
distribuidora

Universidade Lusíada Editora

Capa Mário Moreira

Paginação

Impressão e 
acabamentos

Tiragem 100

sem autorização prévia da Editora.





















 

















       



           

  









 





 

           











       





























                 




 

 



  



     





     

         

 












 





 
 





            


   

              

 






 





           

     















         

        

  

    



            











                

               

                 

 
 

 



 

 





     

       

         




   









          





        





     

        





     
              






 

































        





         

 
 





 

 

     

        

 

      

         



   



 

           

           



       

        

 












       



 







 









         











 
















  

 

 
 
      

  


 
 

        
    



 

 





      



 

 



         

        



          
















        

    



 
 






 












         

        









   

   



 





 












  
 



 

 

 





         













         



 



         

        



 
 
  
         


 
               

    

          


     
      






 

     















        

        

         



           



       





     

  

 



      

      




     

        

 

 



 

 









    









  










       



  
   
 


 


   






 







           

 



       





        











         



           

  





         



          

          







        





       







 

 

         



    









            



        





       





  







   



    











          

 

 



     







 



            















 



          



   















   







      







           





      





 

 

    








