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Convite para o Colóquio do GEPO (Grupo Europeu da Pastoral Operária) em 

Manchester, de 14 a 17 de novembro de 2018.  

 

 
 

Europa social, movimentos de trabalhadores e diálogo social. 

Uma visão comum para o pilar social europeu? 

  

 

 
subsidiado pela Comissão Europeia, com a colaboração e o apoio do EZA (Europäisches 

Zentrum für Arbeitnehmerfragen) 

 

 
 

4 de julho de 2018. 

 

Exmo. Sr. ou Sra., 

 

Já recebeu da nossa parte uma informação inicial sobre o próximo Colóquio do GEPO, que terá lugar 

em Manchester, de quarta-feira dia 14 a sábado dia 17 de novembro de 2018, para construir uma 

Europa social mais inclusiva e equitativa e prosseguir o diálogo social, na perspetiva de uma visão 

comum para o pilar social europeu.  

 

A Comissão Europeia lançou uma iniciativa para promover a implementação de um pilar europeu dos 

direitos sociais, que visa construir uma União Europeia mais inclusiva e equitativa. Os movimentos 

de trabalhadores não podem deixar de felicitar a Comissão por colocar esta temática no centro das 

suas preocupações. Mas esta iniciativa da Comissão leva-nos também a redobrar os nossos esforços 

para que as nossas reivindicações sejam ouvidas e para tomarmos parte no diálogo que se inicia sobre 

estes assuntos.  
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O colóquio intitula-se: Europa social, movimentos de trabalhadores e diálogo social. Uma visão 

comum para o pilar social europeu? Partindo desta questão, somos convidados a refletir sobre os 

pontos 5 a 9 do capítulo II, conforme anunciado em Os 20 princípios fundamentais do pilar 

europeu dos direitos sociais.  Estes pontos dizem respeito aos critérios a aplicar para garantir as 

«Condições de trabalho justas».   

O trabalho sobre as condições de trabalho justas é da responsabilidade das organizações dos 

trabalhadores. 

 

Em anexo encontra o programa. 

 

Permanecemos fiéis à nossa metodologia: partilhar as nossas práticas, informar sobre a diversidade 

das situações, analisar em conjunto as nossas realidades de acordo com as nossas grandes referências 

éticas, nomeadamente a Doutrina Social da Igreja sobre a realidade das condições de trabalho justas 

nos nossos próprios países e movimentos, e enriquecer a nossa capacidade para agir nesta área.  

 

Os trabalhos têm início quarta-feira, dia 14 de novembro, a partir das 18h30. O Colóquio encerra 

sábado, dia 17, às 12h30. As partidas estão previstas para o sábado à tarde, ou domingo, consoante os 

horários dos voos. 

 

Esperamos encontrá-lo(a) em Manchester e poder continuar, com a sua ajuda, a alargar a nossa 

perceção, a aprofundar a nossa reflexão e a reforçar assim a nossa ação.   

Esperamos a sua inscrição até dia 1 de setembro de 2018. 

 

Com os melhores cumprimentos. 

 

Em representação da Comissão Executiva do GEPO: Pontien Kabongo. 

 

 

INFORMAÇÕES PRÁTICAS 

• Local do Colóquio: CHANCELLORS CONFERENCES HOTEL MANCHESTER: 

http://www.chancellorshotel.co.uk 

• Custo do Colóquio: 100€/pessoa (para os países do Leste e Sul da Europa: 50€)  

• As línguas do colóquio serão 4: alemão, inglês, francês e português.  

• Como é do conhecimento de todos, convém fazer as reservas com antecedência para obter preços 

mais reduzidos nos voos. O GEPO cobre as despesas de deslocação até 250€, mediante a 

apresentação dos comprovativos. Em caso de dificuldades a este respeito, deverá contactar 

Claude Holper (claude.holper@cj23.lu) 

• Nas instalações existe equipamento para fotocópias e ligação à internet. 

• O n.º de telefone de Claude Holper: +352 661 223 361 ou Pontien Kabongo +32 495 64 09 86 

 


