Desafios para a igualdade de género no espaço da CPLP – 23 de Julho de 2020
Recursos e referências bibliográficas da OIT
Economia informal em língua portuguesa
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•

Organizar os Trabalhadores da Economia Informal (2016)

•

A Transição da Economia Informal para a Economia Formal (2015)

•

Transição da Economia Informal para a Economia Formal (2014)

•

A Economia Informal e o Trabalho Digno: Guia de Recursos sobre as Políticas Apoiar a
Transição para a Formalidade (2014)

•

A OIT e a Economia Informal (2006)

•

O papel da Associação dos Operadores e Trabalhadores do Sector Informal - ASSOTSI (2003)

Recomendação (Nº 204) relativa à Transição da Economia Informal para a Formal (disponível em português
na publicação “Construir sistemas de proteção social: Normas internacionais e instrumentos de direitos
humanos”, pp. 91-95.

Género e economia informal
Women and men in the informal economy: A statistical picture. Third edition, 2018
Gender and the informal economy: Key challenges and policy response, 2017

Base de dados estatísticos (em inglês)
•

Dataset da ILO STAT (com dados sobre proporção de emprego informal no setor não-agrícola)

https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer5/?lang=en&segment=indicator&id=IFL_XIEM_SEX_ECO_IFL_NB_A

•

Dashboard do WESO (com dados sobre Emprego a nível global e nacional)

•

Dashboard do ACTION/Portugal (com dados sobre Proteção Social nos PALOP e TL)

https://www.social-protection.org/gimi/WSPDB.action?id=46

•

Dashboard do ACTION/Portugal (com dados sobre Proteção Social a nível global e ODS)

https://www.social-protection.org/gimi/WSPDB.action?id=32

•

Social Protection Monitor (com dados a nível global)

https://www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=3426
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COVID-19 e o impacto no mundo do trabalho (em português)

Publicações
•

Garantir a segurança e saúde no trabalho durante a pandemia

•

Lista de verificação das ações de melhoria

Sínteses OIT
•

A COVID-19 e os serviços públicos de emergência

•

A COVID-19 e o setor da educação

•

A COVID-19 e a Convenção (Nº 190) sobre Violência e Assédio

•

A COVID-19 e a saúde

•

Proteger os trabalhadores e trabalhadoras migrantes durante a pandemia da COVID-19

•

A COVID-19 e o setor da agricultura

Vídeos
•

COVID-19: Respostas da proteção social à crise

•

COVID-19: Cinco formas de incluir as pessoas com deficiência

•

Aumentar o investimento em pessoal da saúde

•

Dicas de SST para locais de trabalho

•

5 Coisas que as PME precisam para sobreviver à COVID-19

•

Impacto do COVID-19 nas desigualdades no mundo do trabalho

•

Dicas sobre ergonomia em teletrabalho

•

COVID-19 e o mundo do trabalho

Notícias relacionadas
•

Webinar: Respostas no campo da Proteção Social à COVID-19

•

Prevenção e Mitigação da COVID-19 no Trabalho

•

COVID19: impactos e respostas dos setores económicos e sociais

•

COVID-19: Declaração Comissão Tripartida Especial

•

OIT disponibiliza base de dados de medidas COVID-19

Outra infomação
•

Página da OIT, em português, que reúne as respostas de Proteção Social à Crise da COVID-19
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Comunicados de imprensa em português relativos à monitorização do impacto da COVID-19 no mundo
do trabalho
COVID-19 pode empurrar milhões de crianças para o trabalho infantil, 12/Julho/2020
ILO Monitor: OIT alerta para recuperação incerta e incompleta, 30/Junho/2020
Mais de um em seis jovens está sem emprego devido à COVID-19, 27/Maio/2020
Proteção social pode atenuar o impacto da COVID-19, 14/Maio/2020
Contágio ou fome, a dura escolha no trabalho informal, 07/Maio/2020
Novo normal? Melhor normal!, Editorial do diretor-geral da OIT, Guy Ryder, publicado no Diário de
Notícias, 01/Maio/2020
Força de trabalho pode perder os meios de subsistência, 29/Abril/2020
Preparar o regresso ao trabalho em segurança, 28/Abril/2020
Ação global para evitar um desastre no emprego, 24/Abril/2020
COVID -19: impactos e respostas dos setores económicos e sociais, 21/Abril/2020
COVID-19: Estimulando a economia e a procura de emprego, 17/Abril/2020
Mundo do trabalho e COVID-19: Resposta dos países, 13/Abril/2020
OIT: COVID-19 Causa perdas devastadoras em horas de trabalho,0 7/Abril/2020

Relatórios de monitorização do impacto da COVID-19 no mundo do trabalho (em inglês)
▪

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/documents/briefingnote/wcms_749399.pdf (5º ILO Monitor – 30/Junho/2020)

▪

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/documents/briefingnote/wcms_745963.pdf (4º ILO Monitor – 27/Maio/2020)

▪

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf (3º ILO Monitor – 29/Abril/2020)

▪

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/documents/briefingnote/wcms_740877.pdf (2º ILO Monitor – 07/Abril/2020)

▪

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/documents/briefingnote/wcms_738753.pdf (1º ILO Monitor – 18/Março/2020)

2º Webinar ACTION/Portugal “COVID-19 e o alargamento da cobertura de Proteção Social às
trabalhadoras e trabalhadores na economia informal“
https://www.ilo.org/lisbon/sala-de-imprensa/WCMS_749313/lang--pt/index.htm (Apresentadas
medidas concretas ao nível da extensão da proteção social ao setor informal em resposta à COVID-19)
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