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• Acesso á base de dados da GLADNET, uma 
coleção de documentos sobre legislação, 
emprego e treinamento.

• Oportunidade de estabelecer contatos 
profi ssionais para promover a sua 
organização, num plano global, perante 
representantes de importantes centros de 
investigação nas áreas de emprego e de 
treino para obter qualifi cações.

• Participação anual na Assembléia Geral 
da GLADNET, mediante a qual pode ter 
infl uência na política assim quanto nos 
programas de atividades da Associação.

• GLADMail, um serviço de comunicação 
mediante correio eletrónico. O GLADMail 
oferece aos membros da GLADNET 
informação atualizada sobre conferências, 
legislação, publicações e outras notícias 
relacionadas.

• Oportunidade de participar em algum 
dos varios projectos internacionais de 
investigação patrocinados pela Associação.



A Rede Global de informação Aplicada sobre 
Pessoas com Defi ciências abarca centros 
de investigação, universidades, empresas, 
ministerios do governo, sindicatos, assim 
como inclúi organizações de, e para, pessoas 
portadoras de defi ciências. Nossa meta 
comum é incrementar as oportunidades de 
emprego para as pessoas com defi ciências.

O objetivo da GLADNET é promover 
políticas sobre defi ciências e programas de 
capacitação, com ênfase em providenciar 
treinamento integrado e uma maior 
variedade de opções de emprego para 
pessoas com defi ciências que ainda estejan 
em edade de trabalhar. Esses objetivos 
são atingidos mediante a colaboração 
em projetos de investigação aplicada, 
e mediante o intercâmbio global de 
informação pela Internet.

A GLADNET começou em 1997 como 
iniciativa do Programa do Trabalho e 
Pessoas Portadoras de Defi ciências da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
uma agencia especializada das Naciones 
Unidas. A GLADNET continúa a trabalhar em 
profunda colaboração com o Departamento 
de Destrezas e Empregabilidade da OIT. 
A GLADNET tem sede na Suíça como 
organização internacional não lucrativa, 
e seu escritório administrativo fi ca na 
Universidade de Cornell, em Ithaca, Nova 
Iorque, EEUU.

A página web da GLADNET proviciona 
um médio público para que as pessoas 
ou organismos interessados consigam 
compartilhar idéias, eventos, links, e 
informação com uma perspetiva global, para 
assim enfrentar os problemas comuns em 
forma coordenada. Os visitantes encontrarão 
descrições de projetos e eventos vinculados 
ao mercado de empregos e a capacitação de 
pessoas com defi ciências.

Através da sua Base de Informação em línea 
(on-line), a GLADNET agrupa e classifi ca uma 
grande variedade de documentos, assim 
como artigos publicados, quanto folhetos 
de agências do governo, organizações 
profi ssionais, centros de investigação, 
universidades, instituções públicas, grupos 
de interesses especiais, como também 
associações e sociedades cuja missão seja 
espalhar informação atualizada. Isto inclúi:

• Informes

• Documentos do governo e legislações

• Procedimentos de conferências

• Manuscritos

• Dados e estatísticas

• Outros

A GLADNET opera e supervisiona o 
GLADMail, uma lista que oferece aos 
membros da GLADNET a oportunidade 
de entrar em contato com seus colegas da 
GLADNET simplesmente com enviar uma 
messagem de e-mail (correio eletrónico) ao 
coordenador.

Se deseja ser incluido na lista de correio 
da GLADNET para receber o e-mail da 
GLANETMail, envíe um e-mail a info@
gladnet.org, nos informado seu desejo de se 
suscrever. 

A GLADNET providência um amplo 
serviço de investigação sobre assuntos 
relacionados ao emprego, assim como 
oferece acesso a documentos que são parte 
da sua extensa coleção de livros, jornais, 
revistas, e recursos para profi ssionais, na 
Livraria Catherwood da Universidade de 
Cornell. 
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