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Gender as an analytical tool has been 

increasingly used by historians in the last 

few decades in a wide range of domains. At 

the 38th Conference of the Portuguese 

Association of Economic and Social History, 

around one hundred scholars and post-

graduate students will discuss several 

aspects of social and economic history 

where the gender dimension is relevant: 

different patterns of insertion in the labour 

market, of wage levels, of access to 

property or wealth, of acquisition of human 

capital, of participation in the life of firms, 

among others. 
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O Género na História 

Económica e Social 
 

O género é uma categoria de análise que tem vindo a ser 

crescentemente utilizada pelos historiadores nas últimas 

décadas nos mais diferentes domínios. Neste XXXVIIIº 

Encontro da APHES, uma centena de académicos e 

estudantes de pós-graduação abordarão diferentes aspetos 

da história económica e social em que o relevo da dimensão 

de género é notório: padrões diferenciados de inserção no 

mercado de trabalho, de nível salarial, de acesso à 

propriedade ou à riqueza, de aquisição de capital humano ou 

de participação na vida empresarial, entre outros.  

 

 

 

KEYNOTE SPEAKER 

Jane Humphries (University of Oxford) 

 

 

 

 

 

 

 

Para mais informações / For more information:  

aphesencontro2018.weebly.com 

 

 


