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Global employment policy review 2020:
employment policies for inclusive structural
transformation
International Labour Organization

A BIBLIOTECA INFORMA

A (enorme) magnitude do valor do trabalho não pago de cuidado e a (colossal)
assimetria de género na produção desse valor
O valor anual do trabalho não pago de cuidado
e doméstico em Portugal poderá representar
entre 40 mil milhões e 78 mil milhões de euros
(dependendo da metodologia utilizada).

Geneva. ILO, 2020
Assuntos: Política de emprego / Política industrial / Desenvolvimento das
qualificações / Política de investimento / Proteção do ambiente / Novas
formas de emprego / Ajustamento estrutural / Pub OIT

Catálogo online temporariamente indisponível
PDF

Municípios portugueses: rendimento e
desigualdade
Observatório Nacional de Luta contra a Pobreza
Porto. EAPN, 2020
Assuntos: Rendimento / Desigualdade social / Baixos salários / Nível local /
Quadros estatísticos / Análise estatística

Independentemente da metodologia adotada, as
mulheres serão responsáveis por mais de dois terços
do valor monetário total do trabalho não pago de
cuidado e doméstico.
Estes são alguns dos resultados publicados na segunda factsheet do projeto de
investigação ‘O valor do trabalho não pago de mulheres e de homens – trabalho de cuidado
e tarefas domésticas’ .
Este projeto está a ser desenvolvido por uma equipa de investigação do CESIS – Centro de
Estudos para a Intervenção Social, em parceria com a CITE – Comissão para a Igualdade
no Trabalho e no Emprego e, a nível internacional, com o Institutt for samfunnsforskning
(Noruega).
Este projeto é financiado pelo Programa EEA Grants Conciliação e Igualdade de
Género, gerido pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG).
Para mais informações consulte a página aqui.

SEMINÁRIOS / CONFERÊNCIAS
Cimeira Ibérica da Economia Social
Data: 8 de setembro, Local: Online.

XXII World Congress on Safety and Health at Work: Prevention in
the Connected Age
Data: 20 a 23 de setembro, Local: Online.

Catálogo online temporariamente indisponível
Webinar “International Mobility and Emerging Lovescapes:
Human Migration as an Intimate Experience”
Data: 21 de setembro, Local: Online.
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Tackling labour shortages in EU Member States
Tina Weber e Dragos Adascalitei
Luxembourg. Publications Office of the European
Union, 2021

International conference: "New data for the new challenges of
population and society"
Data: 22 a 24 de setembro, Local: Online.

FORMAÇÃO
Recursos para intervenção com pessoas idosas
Data: 3 a 18 setembro, Local: Online.

Assuntos: Formação profissional / Qualificações profissionais / Desemprego
/ Estrutura do emprego / Mercado de trabalho / COVID-19 / Direitos sociais

Catálogo online temporariamente indisponível
PDF

Pós-graduação “Igualdade de Género”
Data: Candidaturas até dia 30 de setembro, Local: Online.

Fatores de risco e proteção, comportamentos
antissociais e consumo de substâncias ilícitas em
jovens institucionalizados
Lúcia Filipa Caldeira Durão
Portalegre. [s.n.], 2020
Assuntos: Delinquência juvenil / Fatores de risco / Colocação em
instituição / Família / Droga / Comportamento social / Crianças em risco
/ Jovens em risco / Teses

Catálogo online temporariamente indisponível
PDF

Pós-graduação “Deficiência, Cidadania e Inclusão Social”
Data: Candidaturas até dia 30 de setembro, Local: Online.

DESTAQUES…

Estudo de avaliação do projeto-piloto da implementação do Cartão Europeu da
Deficiência e os benefícios associados
A Comissão Europeia, no âmbito do Programa de Direitos,
Igualdade e Cidadania 2014-2020, financiou o projeto-piloto do
Cartão Europeu da Deficiência com o intuito de promover os
direitos das Pessoas com Deficiência e apoiar o reconhecimento
mútuo voluntário do estatuto da deficiência em oito EstadosMembros participantes: Bélgica, Chipre, Estónia, Finlândia,
Itália, Malta, Roménia e Eslovénia.
O estudo teve como objetivo analisar a implementação como
projeto-piloto, do Cartão nos oito países participantes da União
Europeia e avaliar a utilidade e a eficácia do Cartão entre os
países aderentes.
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Para mais informações consulte a página aqui.
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