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Programa do Colóquio GEPO em linha 2020 (4-5 de fevereiro de 2021)
O mundo do trabalho face aos desafios das alterações climáticas: um desafio para o
diálogo social na transição ecológica.

Quinta-feira: 4 de fevereiro 2021: Ver
Moderador do dia: Pontien Kabongo
9h00: Alocução de abertura e introdução ao colóquio (histórico e aspetos técnicos) Pontien
Kabongo, President GEPO, Bélgica
9h15: Introdução ao tema do colóquio: O estado do mundo e os objetivos a atingir em
termos de desenvolvimento sustentável. (especialista do clima, ecologia,…) por JeanPascal van Ypersele
10h00: Perguntas
Pausa 15 min
10h45: The New Green Deal e o mercado de trabalho (orador a confirmar)
11h30: Perguntas-debate
12h00: Pausa
14h00: A transição ecológica: evolução ou ruptura na nossa maneira de fazer sociedade.
(mudança económica, mundo do trabalho, justiça social) por Olivier DE Schutter
15h00: Perguntas-debate
15:30: Fim
Sexta-feira 5 de fevereiro de 2021: Julgar
Moderador do dia: Paul Estgen, secretário GEPO, Luxemburgo
9h00: Alocução de abertura
9h05: Alocução de boas-vindas em nome da EZA:
9h20 Laudato Si: a ecologia é também uma questão social – Jean-Claude Brau, formador
do Cefoc (Centre de formação Cardijn, Bélgica)
10h15: Pausa
10h30: Visão geral da situação nos diferentes países (os objetivos climáticos, impacto
sobre a economia e o emprego) – apresentação a ser feita pelas diferentes delegações
nacionais (Intervenções de 10 min no máximo, solicitadas com antecedência)
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12h00: Pausa
14h00: Oficinas: trabalho de grupo em linha, com facilitador e relator designado
antecipadamente
Oficina 1: Mudar o mundo do trabalho: que objetivos, que método?
Oficina 2: Mudar a economia: que objetivos, que método?
Oficina 3: Mudar a Igreja: que objetivos, que método?
15h00: Partilha dos resultados e debate sobre o significado das propostas para o diálogo
social
16H00: Proposta de uma declaração comum de pistas de ação para o GEPO e avaliação e
perspectiva para um próximo colóquio
17H00: Fim
A medida de formação é subvencionada pela União Europeia
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