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Um olhar sobre desigualdade, emprego, dados, educação e o
futuro das políticas públicas pós-pandemia
A newsletter do Monitor de Evidências Covid-19 aborda assuntos relacionados a
monitoramento e avaliação de políticas que seguem na agenda de governos no
mundo todo: desigualdade, emprego, coleta de dados e educação. Para fechar esta
nona edição recomendamos uma leitura de mais fôlego: um livro com especialistas
fazendo reflexões sobre como serão as políticas públicas pós-pandemia. Boa leitura!

No estudo Desigualdade de impacto
no choque do novo coronavírus:
evidências de pesquisas em tempo
real, do Journal of Public Economic, os
autores desenvolveram metodologias
para identificar impactos de curto prazo
da pandemia nos mercados de trabalho
de vários países. Os resultados são
bastante
desiguais.
Países
com
legislações trabalhistas que favorecem
jornadas de trabalho mais curtas, caso
da Alemanha, sofrem menos na crise. Já
aqueles com mercados de trabalho
menos
regulados
e
com
mais
autonômos sofrem mais. Em geral,
mulheres e trabalhadores com baixa
escolaridade e qualificação são os mais
afetados na maior parte dos países
estudados. Leia mais

Em mais uma edição da série sobre
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avaliações

de

políticas

públicas,

o

Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (Pnud) destaca, no
material Lições de avaliações: suporte
aos meios de subsistência e criaçao
de empregos em países em crise,
experiências
avaliação

de

focadas

monitoramento
no

mercado

e
de

trabalho e em atividades para a geração
de renda em contexto de crises severas.
O documento traz relatos de projetos
realizados

em

Bangladesh,

Síria,

Uganda, entre outros países, que podem
servir de referência para iniciativas
governamentais no atual quadro de
pandemia. Leia mais

Com base em experiências de crises
anteriores, como a epidemia de ebóla na
África, pesquisas telefônicas podem ser
muito úteis para gestores públicos, de
forma ágil, barata e com baixo risco,
levantar informações e dados para
subsidiar decisões de políticas públicas
de combate à pandemia atual e até
fortalecer os sistemas de monitoramento
e
estruturas
de
estatísticas
governamentais. Especialistas do Banco
Mundial querem ajudar países a
dinamizar essa prática no atual contexto.
Esse é o tema do texto Monitoramento
de alta frequência dos impactos da
covid-19. Leia mais

Destacamos também um guia sobre
reabertura de escolas do governo
britânico. Amplo e permeado de
detalhes,
como
protocolos
para
realização de provas, distribuição de
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merenda e disposição dos alunos nas
salas de aula, o documento é obrigatório
para profissionais da educação no Reino
Unido e pode servir de benchmarking
para gestores públicos e tomadores de
decisão no mundo todo. Leia mais

A tradicional Pesquisa Internacional
sobre Ensino e Aprendizagem (Talis), da
OCDE, contém informações valiosas
para
professores
e
gestores
educacionais buscarem respostas para
a retomada da educação no atual
contexto de pandemia. Três destaques
no artigo recomendado aqui e
identificados
pela
pesquisa
são:
possibilidade de empoderamento de
professores, disrupção da inovação e
aprofundamento de vínculos com as
comunidades onde as escolas estão
inseridas. Leia mais
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Clique aqui e inscreva-se para receber a newsletter

Estamos também nas redes sociais!

O FGV EESP Clear é um dos seis centros regionais que compõem a Iniciativa Clear, uma ação
global de várias entidades e países que visa o aperfeiçoamente de políticas públicas e programas
por meio do fortalecimento de capacidades e sistemas de monitoramento e avaliação.
www.fgvclear.org © 2020 The Clear Initiative, todos os direitos reservados.
A newsletter do Monitor de Evidências Covid-19 visa diseminar conhecimento. Opiniões contidas
nos conteúdos divulgados são de responsabilidade dos respectivos autores e autoras.

Não deseja mais receber nossas mensagens? Cancele o recebimento aqui
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