Convite para o Colóquio do GEPO (Grupo Europeu da Pastoral Operária)
Videoconferência, de 4 a 5 de fevereiro de 2021.

O mundo do trabalho perante os desafios das alterações
climáticas: desafios para o diálogo social na transição
ecológica.
subsidiado pela Comissão Europeia, com a colaboração e o apoio do EZA (Europäisches
Zentrum für Arbeitnehmerfragen)

15 de dezembro de 2020.
Cara amiga, caro amigo,
Tendo em conta a situação complicada da pandemia da Covid-19, o GEPO decidiu
organizar o seu colóquio de 2020, originalmente previsto para Bruxelas no mês de
setembro, através de uma videoconferência que decorrerá nos dias 4 e 5 de fevereiro de
2021.
O colóquio intitula-se: O mundo do trabalho perante os desafios das alterações climáticas:
desafios para o diálogo social na transição ecológica.
Esperamos encontrá-lo(a) e poder continuar, com a sua ajuda, a alargar a nossa perceção,
a aprofundar a nossa reflexão e a reforçar assim a nossa ação.
Aguardamos a sua inscrição até ao dia 8 de janeiro de 2021, o mais tardar.
Com os melhores cumprimentos,
Em representação da Comissão Executiva do GEPO: Pontien Kabongo.
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INFORMAÇÕES PRÁTICAS
•

•
•
•

•

O Colóquio decorrerá por videoconferência, sendo que a equipa da organização do
Gepo se irá reunir com os tradutores no Luxemburgo. As informações sobre a ligação
à conferência ser-lhe-ão enviadas após a sua inscrição.
Custo do Colóquio: Não existem taxas de inscrição este ano. No entanto, pedimos
que se inscreva a tempo para que possamos organizar a tradução da melhor forma.
As línguas do colóquio serão 4: alemão, inglês, francês e português.
Tendo em conta o formato do nosso colóquio, não temos limite de participantes.
Pedimos que transmita o convite para este colóquio a todas as pessoas que possam
ter interesse nele.
O n.º de telefone de Claude Holper: +352 661 223 361, ou Pontien Kabongo: +32
495 64 09 86
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