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

Porto, de quarta-feira dia 2 a sábado dia 5 de outubro de 2019. 
 

 

Uma visão compartilhada para a 
"Fundação Europeia dos Direitos Sociais"? 

Protecção social e inclusão social 
 

subsidiado pela Comissão Europeia, com a colaboração e o apoio do EZA (Europäisches 
Zentrum für Arbeitnehmerfragen) 

 

 
 

4 de julho de 2019. 
 

Exmo. Sr. ou Sra., 
 
Já recebeu da nossa parte uma informação inicial sobre o próximo Colóquio do GEPO, que terá lugar 
em Porto, de quarta-feira dia 2 a sábado dia 5 de outubro de 2019.  
 
O colóquio intitula-se: Uma visão compartilhada para a "Fundação Europeia dos Direitos Sociais"? 
Protecção social e inclusão social. 
 
Esperamos encontrá-lo(a) em Porto 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 2019. 
 
Com os melhores cumprimentos. 
 
Em representação da Comissão Executiva do GEPO: Pontien Kabongo. 
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INFORMAÇÕES PRÁTICAS 
• Local do Colóquio: SEMINARIO DE VILAR à Porto : www.seminariodevilar.pt 
• Custo do Colóquio: 100€/pessoa (para os países do Leste e Sul da Europa: 50€) Este preço inclui 

o reembolso de despesas de viagem até um máximo de 250€, refeições e alojamento de 2 a 5 de 
Outubro (3 noites). Noites adicionais são por conta dos participantes. 

• 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 
 


