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Programa do Colóquio GEPO Porto (3 a 5 de outubro de 2019) 
 
 
 

Uma visão comum para um "pilar europeu dos direitos sociais"? Proteção social e 
inclusão social 

 
 
Quarta-feira, 2 de outubro de 2019: 

 
Tarde:  chegada dos participantes 

 
 
Quinta-feira, 3 de outubro de 2019: Ver 

Moderador designado para este dia: Pontien Kabongo 
 
9h00: Observações introdutórias e introdução ao colóquio (história e metodologia), Pontien 
Kabongo, Presidente do GEPO, Bélgica 
9h15: Observações introdutórias em nome do conselho de administração do EZA  
9h30: Introdução ao tema do colóquio: A proteção social na Europa – história de um longo 
combate, Marina Mirkes, coordenadora dos Centros de Inserção Socioprofissional (CISP) 
na Bélgica  
10h00: Pausa  
10h30: Reflexão sociofilosófica em torno da questão da “Proteção social – desafios 
contemporâneos”, Carvalho da Silva, antigo Secretário-Geral da CGTP 
 
11h30: Questões - debate 
 
12h00: Almoço 
13h00: Partida: Visita de um projeto ligado ao mundo do trabalho e associado às questões 
da proteção social   
17h00: A situação em Portugal: questões da proteção social em Portugal – proteção social, 
desemprego, rendimento mínimo, pensões de velhice e outras pensões,  Carvalho da Silva, 
antigo Secretário-Geral da CGTP 
19h00: jantar 

Moderador designado para este dia: Pontien Kabongo 
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4 de outubro de 2019:  Julgar 

Moderador designado para este dia: Portugal 
 
 
9h00: Observações introdutórias  
9h15: A solidariedade – fundamento da proteção social, Jean-Claude Brau, formador do 
Cefoc (Centro de formação Cardijn, Bélgica) 
10h00: Pausa 
10h30: Um olhar sobre os 4 pontos nos diferentes países: que significado atribuir 
relativamente a uma ética comum  
 
12h00: Almoço 
13h30: O desafio de uma harmonização europeia – entre diversidade e igualdade, Phillipe 
Van Parisj, filósofo e economista belga, professor ordinário emérito na Universidade 
Católica de Lovaina (Cátedra Hoover de ética económica e social) 
  
 
14h30: Questões - debate 
15h15: Workshops: trabalho em grupo, com um animador e relator designado no local 

Workshop 1: O subsídio de desemprego: que convergência alcançar  
Workshop 2: O rendimento mínimo: que convergência alcançar 
Workshop 3: Prestação de velhice e pensão: que convergência alcançar 

 
19h00: jantar 

 
Moderador designado para este dia:  
 
Sábado, 5 de outubro de 2019: Agir 

Moderador designado para este dia: Paul Estgen, Secretário do GEPO, Luxemburgo  
 
9h00: Observações introdutórias  
9h15: Estratégia para uma abordagem comum na Europa: como utilizar as nossas redes 
para criar uma dinâmica comum – trabalho em assembleia    
10h30: Pausa 
11h00: Proposta de uma declaração comum de pistas de ação para o GEPO  
11h30: Avaliação e perspetivas para um novo colóquio  
 
12h00: Almoço e fim do colóquio 
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A medida de formação é subsidiada pela União Europeia   

 
 
 


