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SUGESTÕES DE LEITURA…

A BIBLIOTECA INFORMA…

Global gender gap report, 2022
ed. lit. World Economic Forum
REDE DE CRECHES GRATUITAS
Uma alegria para toda a família

Geneva. WEF, 2022

Assuntos: Mercado de trabalho / Igualdade de género / Desigualdade social
/ Diferenciação salarial / COVID-19 / Relatórios

Catálogo online parcialmente disponível
A partir de setembro, a Segurança Social vai assegurar o pagamento das creches,
incluindo alimentação, higiene, atividades pedagógicas, lúdicas e de motricidade,
inscrição e seguros e prolongamento de horário, às crianças que nascidas a partir
de 01 de setembro de 2021.
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Esta gratuitidade vai acompanhar a criança durante os anos em que frequentar a
creche.

Quando quem trabalha não alcança: a proteção
social no desemprego dos jovens: entre
flexibilidade e insegurança
Rui Branco
Lisboa. OEJ, 2022
Assuntos: Desemprego / Proteção social / Juventude / Portugal

A partir de janeiro de 2023, as creches do setor privado passam a poder estar
incluídas, para garantir a cobertura da rede, em complemento da rede do setor
social.
Todas as crianças enquadradas no 1º e 2º escalão de rendimentos da
comparticipação familiar, seja qual for a sua idade, continuam a beneficiar da
gratuitidade, incluindo as que frequentem as respostas sociais Creches, Creches
Familiares, da rede solidária, bem como amas da Segurança Social.
Esta é uma medida essencial para promover a igualdade de oportunidades. Assim
as famílias veem o seu rendimento mensal disponível crescer e as crianças crescem
mais felizes logo a partir do primeiro ano de vida.
Para mais informação consulte Rede de Creches Gratuitas.

Catálogo online parcialmente disponível

SEMINÁRIOS / CONFERÊNCIAS
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Conferência Inovação Social para quê? O Desenvolvimento Local
enquanto setor de inovação na Economia Social
Data: 16 de setembro, Local: Lisboa.

O salário médio em Portugal: retrato atual e
evolução recente
Priscila Ferreira e outros
Lisboa. FCG, 2021

FORMAÇÃO
Doutoramento em Sociologia: Relações de Trabalho,
Desigualdades Sociais e Sindicalismo – 8ª. Edição |2022-2023
Candidaturas (3ª Fase): 1 a 13 de setembro, Local: Coimbra.
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Assuntos: Salários / Rendimento / Evolução do emprego / Distribuição do
rendimento / Produtividade / Fiscalidade / Portugal

Catálogo online parcialmente disponível

JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO 2022
23, 24 e 25 de setembro
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As condições económicas ou de privação material
e a saúde física dos europeus de 50 e mais anos:
um estudo com base no projeto SHARE
Ana Filipa da Costa Correia

DESTAQUES…

Braga. [s.n.], 2021
Assuntos: Condições económicas / Desigualdade social / Envelhecimento /
Saúde / Teses

Strengthening skills systems in times of transition - Insights from
Cedefop’s 2022 European skills index

Catálogo online parcialmente disponível
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