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SUGESTÕES DE LEITURA…

A BIBLIOTECA INFORMA…

Investing more in universal social protection: filling the
financing gap through domestic resource mobilization
and international support and coordination
Mira Bierbaum e Valérie Schmitt
Geneva. ILO, 2022
Assuntos: Proteção social / Sistemas de segurança social / Contribuições para a
segurança social / Financiamento da segurança social / Desenvolvimento sustentável /
Despesas públicas
Catálogo online parcialmente disponível
PDF

Teoria do valor: uma revisão do fundamento a partir da
história do pensamento económico
Wellington Adriano
Covilhã. [s.n.], 2021

Assuntos: Valor trabalho / Trabalho / Metodologia / Riqueza / Teses

LUTA CONTRA A POBREZA EM PORTUGAL: DESAFIOS E
OPORTUNIDADES
Teve lugar no passado dia 30 de abril, nas instalações da
Faculdade de Economia do Porto, o primeiro de 4 seminários da
EAPN Portugal organizados pela aquela instituição e dedicados à
discussão da Pobreza nas suas diferentes dimensões. O GEP
participou, através da Subdiretora-geral Rute Guerra, na mesa
redonda integrada no primeiro seminário, a qual contou ainda
com a participação de Francisco Assis (Presidente do Conselho
Económico e Social), Cidália Barriga (Membro do Conselho
Nacional de Cidadãos da EAPN Portugal), Carlos Farinha Rodrigues (Professor Associado da Lisbon School
of Economics and Management da Universidade de Lisboa) e Ana Cardoso (Centro de Estudos para a
Intervenção Social), e foi moderada pelo Jornalista Joaquim Franco (TVI). A sessão, centrou-se na discussão
do documento temático apresentado naquele evento pela EAPN, com enfoque sobre os diagnósticos,
desafios, oportunidades e recomendações, em torno do combate à Pobreza.
A cerimónia de abertura contou com a presença do Primeiro Ministro António Costa, o Diretor da Faculdade
de Economia do Porto José Manuel Varejão, do Padre Jardim Moreira Presidente da EAPN Portugal e do
Vereador da Câmara Municipal do Porto, Fernando Paulo.
Aceda aqui ao programa.

SEMINÁRIOS / CONFERÊNCIAS
Technical tripartite webinar for the ratification campaign of ILO
Conventions on Employment Service, and Private Employment
Agencies
Data: 12 de maio, Local: Online.

2º Seminário do Congresso Diálogos sobre Pobreza: "Trabalho,
Pobreza e Desigualdades"
Data: 14 de maio, Local: Aveiro.

Conferência - O valor do trabalho não pago de mulheres e de
homens – trabalho de cuidado e tarefas domésticas
Data: Inscrições até dia 15 de maio, Local: Lisboa.

Catálogo online parcialmente disponível
WebINAr: Soluções e Medidas de Apoio para a Mudança Digital Capacitação de Trabalhadores
Data: 30 de maio, Local: Online.

PDF

The fight against platform capitalism: an inquiry into
the global struggles of the gig economy
Jamie Woodcock
London. University of Westminster Press, 2021

FORMAÇÃO
Curso “Código de Trabalho: Aplicação Prática nas Organizações
Sociais”
Data Inscrições até dia 15 de maio, Local: Online.

DESTAQUES…
Assuntos: Automatização / Novas formas de emprego / Novas tecnologias / Condições
de trabalho / Capitalismo / Teletrabalho

OEI lança campanha digital Geração 5P – Criamos
Mudanças Positivas

A “Geração 5P – Criamos Mudanças Positivas” é um recurso

Catálogo online parcialmente disponível

educativo de Educação para a Cidadania Global bilingue,
composto por 5 vídeos e de acesso livre, desenvolvido pela
Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a
Ciência e a Cultura (OEI), em parceria com a Help Images.

PDF

Impacto da precariedade laboral na vida pessoal e
profissional dos jovens imigrantes qualificados em
Portugal: um estudo de caso angolano
Aurio Filomeno Sebastião
Lisboa. [s.n.], 2021
Assuntos: Trabalho precário / Imigração / Juventude / Qualificações profissionais /
Mercado de trabalho / Teses
Catálogo online parcialmente disponível
PDF

Este projeto enquadra-se no Programa Ibero-americano de
Educação em Direitos Humanos, Democracia e Cidadania, coordenado pelo Escritório da OEI na Colômbia e
subvenção da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID) à OEI.
O recurso é composto por 10 minifilmes originais, com 5 minutos de duração, abordando cada um dos 5 Ps
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Assim, estão disponíveis 5 vídeos legendados em
português e em espanhol, acompanhados de um guia de apresentação e orientação, também nas duas
línguas.
O recurso educativo foi idealizado e produzido em parceria com a Help Images e tem como objetivo
proporcionar aos jovens, alunos e professores um instrumento de educação não formal que reforce a
informação e o conhecimento sobre a Agenda 2030, a partir dos 5P – Pessoas, Planeta, Parcerias, Paz e
Prosperidade e dos ODS, numa perspetiva de Direitos Humanos.
Os conteúdos têm a mesma estrutura narrativa, composta por enquadramento, pequeno vídeo sobre o
tema, proposta de reflexão e de mobilização/ação e sumarização, podendo ser visionados de forma
sucessiva ou autónoma, em grupo (na sala de aula ou noutra dinâmica partilhada) ou individualmente. Por
serem recursos audiovisuais, estão adaptados a modalidades de educação a distância.
Este recurso pretende ainda motivar e sustentar a assunção de comportamentos responsáveis, promotores
de transformação na forma como compreendemos e interagimos com o mundo e na forma como vivemos,
impulsionando a ação concreta e o exercício da cidadania, a partir da ideia de Deveres e Obrigações dos
Seres Humanos (DOSH).
Os recursos podem ser acedidos através do canal Vimeo da OEI Portugal.
Guia de utilização de vídeos

Agenda científica de gerontologia “aprender,
envelhecer… ser”: 2022

LANÇAMENTO DO EBOOK SIMPÓSIO INTERAÇÕES | 9 DE
MAIO, 14H30

coord. Sandra Paula Barradas e Albertina Lima Oliveira

Para assistir, basta clicar na imagem

Lisboa. Alma Letra, 2021

Após o evento, o ebook ficará disponível para consulta e para
download no site do Programa Lisboa Cidade de Todas as Idades,
aqui.

Assuntos: Envelhecimento / Gerontologia / Saúde / Novas tecnologias / Cuidados às
pessoas idosas / Atividades de tempos livres
Catálogo online parcialmente disponível

CARE AT WORK: INVESTING IN CARE LEAVE AND SERVICES FOR A MORE
GENDER EQUAL WORLD OF WORK

Cota: 37069 (Consulta local)
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