
BOLETIM INFORMATIVO 

Nº 16 | maio’20 

 

Este mês falamos de…                                              Trabalho  
Serviços: 

Atendimento presencial  e à distância  

Catálogo online 

Biblioteca Madalena Barbosa 

Biblioteca Digital 

Publicações CIG 

Arquivo Digital 

Monografias | Reservados | Consulta local  

Trabalho e igualdade 
Mulheres, teletrabalho e 
trabalho a tempo parcial  
 
Autoras: Glória Rebelo  
 
Publicação: Oeiras: Celta 
 
Data: 2002 
 
 
 
(Consulta local) 

Os usos do tempo de homens 
e de mulheres em Portugal  
 
Publicação:  Lisboa: Cesis - Centro de 
Estudos para a Intervenção Social, 
Cite - Comissão para a Igualdade no 
Trabalho e no Emprego 
 
Data:  2016 
 
 
 
 
 
 

(Clique na imagem para PDF) 

Oeuvres et institutions        
féminines.                                
Droits des femmes  compte 
rendu des travaux 
Dixième Congrès International des 
Femmes  
 

Publicação: Paris: V. Giard et E. 
Brière, 1914  
 
(Consulta local - Reservados) 

Discriminações salariais             
contra as trabalhadoras              
portuguesas e remunerações 
praticadas  
 
Autora:  Isabel Romão 

Publicação: Lisboa: Comissão da 
Condição Feminina 
 
Data: 1977 

 

 

(Consulta local) 

Proteção e direitos das               
mulheres trabalhadoras em             
Portugal  
 

Autora:  Maria Velho da Costa 
 
Publicação:  Lisboa: ICS-Imprensa de 

Ciências Sociais, 
 

 Data: 2016 

 
 

(Consulta Local) 

Trabalho nocturno das            
mulheres nos                         
estabelecimentos indústriais  
Alteração e aditamentos aos decre-
tos de 14 de Abril de 1891 e 16 de 
Março de 1893  
 
Publicação:  Lisboa: Imprensa            
Nacional, 1911 
 
 
 

(Consulta local - Reservados) 
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No caso de não ter interesse em receber esta publicação e para quaisquer pedidos relacionados envie uma mensagem para: cid@cig.gov.pt  

Covid-19 - Campanha #DireitosLGBTISãoDireitosHumanos  

Em maio falamos de Trabalho, trabalho formal e informal. Provocado pela COVID 19 
a população mundial viu de forma repentina os seus quotidianos profundamente 
atingidos, numa extensão de características geograficamente amplas e em simultâ-
neo. Todas as dimensões da vida, profissional, familiar e pessoal, foram afetadas. 
Diferentes organizações, ONU, EIGE, Conselho da Europa, CIG, DGS,  apresentaram 
medidas para seu o combate. Na área do trabalho, brutalmente atingido, institui-
ções, como a OIT, lançam alertas e propõem alternativas para o combate às suas 
devastadoras consequências. Consequências essas que atingem mulheres e homens 
do mundo inteiro, porém, tal como a história nos tem demonstrado, são sempre 
mais penosas para as mulheres.  

Campanha #DireitosLGBTISãoDireitosHumanos 
 

No âmbito do Dia Internacional de Luta contra a             
Homofobia, Transfobia e Bifobia (IDAHOT) foi lançada  
uma campanha pretende alertar para a tolerância zero a 
todas as formas de violência contra pessoas lésbicas, 
gays, bissexuais, trans e intersexo (LGBTI). 

Assista aqui ao vídeo da campanha ou clicando na 
imagem. 

http://www.facebook.com/comissaoparaacidadaniaeigualdadedegenero
https://twitter.com/CIG75687895
https://www.youtube.com/user/CIGTV?reload=9
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlib.aspx?skey=1800BDB09EDB45D79BB1D3055AC92F3A&pesq=3C:/Users/rpereira/Documents/As%20minhas%20origens%20de%20dados
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlib.aspx?skey=1800BDB09EDB45D79BB1D3055AC92F3A&option=SobreBiblioteca
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlib.aspx?skey=1800BDB09EDB45D79BB1D3055AC92F3A&option=SobreBibliotecaDig
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlib.aspx?skey=A00F49F303C9422EBDE7AEA24773B982&option=Publica%C3%A7%C3%B5es%20CIG
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/archive/Catalog/winlib.aspx?skey=AC06A127F5EE420682A37E98D783FD9D&option=Arquivo%20Hist%C3%B3rico
mailto:cid@cig.gov.pt
https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2020/04/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf
https://eige.europa.eu/news/eige-gender-budgeting-toolkit-how-eu-funds-can-speed-gender-equality
https://dgpj.justica.gov.pt/Noticias-da-DGPJ/Conselho-da-Europa-apoia-combate-a-violencia-contra-as-mulheres
https://www.cig.gov.pt/2020/05/covid-19-seguranca-isolamento/
https://www.cig.gov.pt/2020/04/dgs-lanca-campanha-violenciaoff/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_744374.pdf
https://www.cig.gov.pt/acoes-no-terreno/campanhas/campanha-direitoslgbtisaodireitoshumanos/
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlibimg.aspx?skey=B000ED7D860E4D70B9F49461928EBAEE&doc=96198&img=139997
https://tinyurl.com/rqhs3ts
https://tinyurl.com/ycbpt6hs
https://tinyurl.com/y88yqsm3
https://tinyurl.com/ycrck7f3
https://tinyurl.com/y7z2szk3
https://youtu.be/94dJ-0joynw
https://youtu.be/94dJ-0joynw

