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SUGESTÕES DE LEITURA…
Estudo sobre a diferença salarial entre homens e
mulheres em Portugal
Organização Internacional do Trabalho
Genebra. OIT, 2021
Assuntos: Diferenciação salarial / Salários / Mercado de trabalho / Igualdade de
oportunidades / Igualdade de género / Relatórios / Portugal
Catálogo online parcialmente disponível
PDF

COVID-19 and older people: impact on their lives,
support and care
Hans Dubois e outros
Luxembourg. Publications Office of the European Union,
2022
Assuntos: Pessoas idosas / Reforma / Condições de trabalho / Bem estar / Cuidados
às pessoas idosas / Condições de vida / COVID-19 / Países EU

A BIBLIOTECA INFORMA…
O GEP associa-se ao Ano Europeu da Juventude - saiba mais
sobre os jovens em Portugal

A União Europeia proclamou 2022 como o Ano Europeu da
Juventude, tendo o Parlamento Europeu e o Conselho
decidido dedicar o ano de 2022 à organização de atividades e
iniciativas centradas na juventude, em todos os EstadosMembros. A Decisão (UE) 2021/2316, de 22 de dezembro de
2021, do Parlamento e do Conselho surge depois da proposta formal que a Comissão
apresentou na sequência do discurso de Ursula Von der Leyen sobre o Estado da União,
onde apelou a que 2022 fosse um ano consagrado à valorização dos jovens.
Com esta iniciativa, pretende-se responder àquela que tem sido a geração mais lesada pela
crise pandémica, estimulando ao mesmo tempo a participação ativa de todos os jovens,
especialmente os pertencentes a grupos mais vulneráveis, reforçando assim o projeto
europeu. Em Portugal, o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) é o
coordenador nacional do Ano Europeu da Juventude.
O GEP associa-se ao Ano Europeu da Juventude através da divulgação de uma série de
notas técnicas sobre a situação dos jovens em Portugal, incluindo perante o mercado de
trabalho, a educação e formação e a proteção social. As notas técnicas são disponibilizadas
na área Análises e Notas Técnicas do site do GEP, encontrando-se já disponíveis as notas
“Jovens em Portugal” e “Jovens no Mercado de Trabalho em Portugal”.

SEMINÁRIOS / CONFERÊNCIAS
Online workshop: “EU-Korea policy dialogue on the future of
work
Data: 8 e 9 de fevereiro, Local: Online.

Ciclo de Webinares 2022 - 1# Intergeracionalidade
Data: 9 de fevereiro, Local: Online.

Catálogo online parcialmente disponível
PDF

Ciclo de Webinares 2022 - 2# Igualdade de género
Data: 14 de fevereiro, Local: Online.

“Eu sou, logo existo”: combate ao isolamento, solidão e
exclusão social
Sara Sofia Oliveira da Silva Lopes
Lisboa. [s.n.], 2020
Assuntos: Solidão / Exclusão social / Envelhecimento / Serviço social / Teses

CONVERSA + DEBATE | SHARP TALKS - Cuidadores Informais
Data: 16 de fevereiro, Local: Online.

FORMAÇÃO
E-Coaching on Social Protection: Towards responsive systems
Data Inscrições até dia 11 de fevereiro, Local: Online

Catálogo online parcialmente disponível
PDF

DESTAQUES…
Beneficiários de rendimento social de inserção por 1000 habitantes

Perspetivas sociais e de emprego no mundo 2021: o
papel das plataformas digitais na transformação do
mundo do trabalho
Organização Internacional do Trabalho
Genebra. BIT, 2021
Assuntos: Emprego / Desemprego / Política de trabalho / Análise do mercado de
trabalho / Desenvolvimento económico e social / Futuro do trabalho / Condições de
trabalho / Mudança tecnológica / Inquéritos / Emprego-novas tecnologias
Catálogo online parcialmente disponível
PDF

Igualdade de género e desenvolvimento (Nº. 23 de
dezembro de 2021)

Consulte aqui
Income inequality

Towards Improved Retirement
Savings Outcomes for Women

Plataforma Portuguesa das ONGD, prop.
Lisboa. PP das ONGD, 2021
Assuntos: Igualdade de género / Desenvolvimento sustentável / Cooperação para o
desenvolvimento
Catálogo online parcialmente disponível
PDF

Consulte aqui
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