
Apresentação do projecto

 APRESENTAÇÃO DO PROJECTO

  

  

Workcare Synergies é um projecto que tem como objectivo disseminar os resultados de
projectos de pesquisa financiados no âmbito dos Programas Quadro da União Europeia sobre
políticas promotoras de igualdade de género no âmbito do trabalho e dos cuidados familiares
em contextos públicos e privados.

  

O que vamos fazer?

  

 A equipa portuguesa irá coligir, resumir e adequar (tornando compreensíveis e acessíveis ao
publico em geral e a especialistas) os resultados de projectos de pesquisa financiados no
âmbito dos Programas Quadro da União Europeia e promover o debate a nível nacional em
torno da articulação trabalho-família.

  

Principais subtemas:

  

(1)    Os serviços de apoio a crianças e as orientações trabalho-família na Europa

  

(2) A igualdade de género no mercado de trabalho e as orientações trabalho-família na Europa.

  

Porquê?

  

 A disseminação destes resultados de pesquisa funciona como mais um importante apoio ao
actual debate sobre políticas promotoras de igualdade de género no âmbito do trabalho e dos
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cuidados familiares em contextos públicos e privados. Neste sentido, serão particularmente
relevantes duas questões em torno da formulação de políticas públicas: (i) o apoio aos serviços
de apoio às crianças; (ii) a promoção da igualdade de género no mercado de trabalho bem
como a aceitação social dessas medidas.

  

A quem chegar?

  

 Aos decisores políticos (top /a todos os níveis), e aos agentes económicos.

  

Ao público em geral (jornais por exemplo) através da imprensa.
E a todas as partes interessadas, através da newsletter.
Portugal, através de sessões de informação de políticas.
Nos eventos de disseminação nacional (seminários e workshops), a equipa portuguesa
trabalhará com:

    
    -  Organizações Não Governamentais (serviços de cuidados infantis, organizações de
mulheres, organizações de juventude, etc)   
    -  Representantes do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social,   
    -  Organizações patronais,   
    -  Organizações de trabalhadores e sindicatos   
    -  Os alunos estão também convidados a participar nestes encontros de disseminação.   

  

O que vai ser divulgado? 

  

 A equipa portuguesa centrará a sua actividade de disseminação sobre os seguintes projectos
de investigação:

  

  (1)     WORKCARE (2006-2009), um projecto sobre que pretende mapear e avaliar as
mudanças na relação entre o trabalho, os cuidados e responsabilidades familiares, e as
políticas sociais na Europa.

  

 2 / 6



Apresentação do projecto

(2)   QUALITY (2006-2009), um projecto sobre qualidade de vida numa Europa em mudança.

  

(3)  HWF (2000-2003), um projecto sobre as famílias, trabalho e flexibilidade em contexto
europeu.

  

(4)  TRANSITIONS (2003-2005), um projecto sobre género, parentalidade e mudanças no
mundo do trabalho na Europa, e mais especificamente sobre os jovens adultos e negociação
nas fronteiras entre o trabalho e a família.

  

 Nos eventos de disseminação a nível nacional, a equipa portuguesa trabalhará com os
seguintes parceiros: 

    
    -  Organizações Não Governamentais (serviços de cuidados infantis, organizações de
mulheres, organizações de juventude, etc)   
    -  Representantes do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social,   
    -  Organizações patronais,   
    -  Organizações de trabalhadores e sindicatos,  

  

 E serão também convidados a participar nestes encontros de disseminação os alunos que
possam estar interessados nestas temáticas.

  

 Destes eventos resultarão igualmente comunicações que serão divulgadas ao público em
geral (jornais, revistas, etc.) através da imprensa, e a todas as partes interessadas, através da
newsletter ou web sites.
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Ao público em geral (jornais por exemplo) através da imprensa.
E a todas as partes interessadas, através da newsletter.
Portugal, através de sessões de informação de políticas.
Nos eventos de disseminação nacional (seminários e workshops), a equipa portuguesa
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    -  Organizações patronais,   
    -  Organizações de trabalhadores e sindicatos   
    -  Os alunos estão também convidados a participar nestes encontros de disseminação.   
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mundo do trabalho na Europa, e mais especificamente sobre os jovens adultos e negociação
nas fronteiras entre o trabalho e a família.
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 Nos eventos de disseminação a nível nacional, a equipa portuguesa trabalhará com os
seguintes parceiros: 

    
    -  Organizações Não Governamentais (serviços de cuidados infantis, organizações de
mulheres, organizações de juventude, etc)   
    -  Representantes do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social,   
    -  Organizações patronais,   
    -  Organizações de trabalhadores e sindicatos,  

  

 E serão também convidados a participar nestes encontros de disseminação os alunos que
possam estar interessados nestas temáticas.

  

 Destes eventos resultarão igualmente comunicações que serão divulgadas ao público em
geral (jornais, revistas, etc.) através da imprensa, e a todas as partes interessadas, através da
newsletter ou web sites.
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