Newsletter n.º 84 do Centro de Documentação e Informação da ESSV (Junho/Julho de 2020)

Novidades bibliográficas

American Psychological Association. (2020).
Publication manual of the American Psychological
Association : The official guide to APA style (7th
ed.).
https://apastyle.apa.org/products/publicationmanual-7th-edition

Figueiredo, J. P. (2017). Comportamentos de
saúde, costumes e estilos de vida: Indicadores de
risco epidemiológico: Avaliação de estados de
saúde e doença. Escola Superior de Tecnologia
da Saúde de Coimbra.

American Psychological Association. (2020).
Concise guide to APA style: The official APA style
guide for students (7th ed.).
https://www.apa.org/pubs/books/concise-guideapa-style-7th-edition-spiral

Costa, L. S. (2017). Cuidar do trabalho de quem
trabalha para cuidar: O menos visível do trabalho
e sua repercussão na saúde dos fisioterapeutas.
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de
Coimbra.

1

Newsletter n.º 84 do Centro de Documentação e Informação da ESSV (Junho/Julho de 2020)

Patrão-Neves, M. C., & Soares, J. (Coords.). (2018).
Ética aplicada: Saúde. Edições 70.

Encontro da Associação das Universidades de
Língua Portuguesa. (2019). Arte e cultura na
identidade dos povos. AULP.

Sugestões On-line

Fausto, M., Gomes, A., Oliveira, M., Moreira, P. S.,
Arriaga, M. T., Coelho, M., Silva, P. R., & Alves, B.
(2019). Cuidador informal: Guia dos cuidadores
(Versão 1.0). Rede dos Cuidados Continuados
Integrados.
https://eportugal.gov.pt/documents/20142/188886
49/Guia_dos_cuidadores.pdf/e186e9fb-6490-be93e34f-8cc495748300?t=1570527106124

Portugal, Ministério da Saúde, Direção Geral da
Saúde. (2020). Guia de recomendações por tema
e setor de actividade.
https://www.dgs.pt/documentos-epublicacoes/guia-de-recomendacoes-por-temae-setor-de-atividade-pdf.aspx

2

Newsletter n.º 84 do Centro de Documentação e Informação da ESSV (Junho/Julho de 2020)

Ferreira, M., Abreu, A. L., & Neves, S. (2019). Guião
para a prevenção da violência no namoro em
contexto universitário. Associação Plano i.
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlibi
mg.aspx?skey=B2781AE27805403581D8660CDD463
489&doc=96638&img=141982

Múrias, C. (2019). Relações in: Igualdade no
namoro: Manual de educação de pares para a
erradicação da violência no namoro. Associação
Portuguesa de Cidadania Activa.
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlibi
mg.aspx?skey=1800BDB09EDB45D79BB1D3055AC92
F3A&doc=96739&img=141983

World Health Organization. (2020). Global status
report on preventing violence against children
2020.
https://www.who.int/publications/i/item/978924000
4191

Magalhães, M. J. (Coord.). (2020). Estudo nacional
sobre violência no namoro: Violência no namoro
em Portugal: Vitimação e conceções juvenis.
União de Mulheres Alternativa e Resposta.
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlib
srch.aspx?skey=B2781AE27805403581D8660CDD46
3489&pesq=11&var0=dt%20%3e%3d%20%27190001-01%27&var12=1&bo=0&t12=1900-0101&cap=2&nohist=true&doc=96700

3

Newsletter n.º 84 do Centro de Documentação e Informação da ESSV (Junho/Julho de 2020)

Sugestões de leitura de lazer
Luís Brito
“Luís Brito nasceu em 1986. Já trabalhou como criativo
publicitário, tendo publicado o livro de viagens
Alcatrão, em 2014, editado pela Abysmo. Já mostrou ao
mundo 30 desenhos, na exposição «Teoria da
Inspiração», realizada na MONA, em 2015. Também
gosta de tocar e de ouvir música. Defende a arte de
viajar e acredita que ela salva o mundo.”

Arigato, eu
‘Diz-se que há um português em cada canto do mundo,
e os cantos mais longínquos não são excepção. Entre
Julho e Setembro de 2015, o autor esteve no Japão,
procurando e encontrando compatriotas por lá
emigrados. Irmãos de sangue, vizinhos afastados, porém
não surpreendentemente próximos.
Estes são os relatos dos seus encontros, na primeira
pessoa e com um estranho sentido de patriotismo
desterrado.’
Fonte: Arigato, eu, Luís Brito, FFMS, 2016.

Portugal e o Sol Nascente
O Brasil já tinha sido descoberto.
Já havíamos chegado à Índia por mar.
Sabíamos o mapa das costas de África.
A terra já era redonda e muito nossa em 1543, o ano em que três marinheiros lusos
chegaram a mais um fim do mundo.
Como terão sido os primeiros encontros entre descobridores e descobertos?
Que coisas terão sido ditas?
É curioso como, quando se conhecem outros países, a primeira coisa a aprender são
sempre os «obrigados». Ao declararmos gracias, thank you, doniabat, trimakasi ou merci
beaucoup, percebemos como a arte de agradecer se funde na arte de viajar. Tal facto diz muito
acerca da interdependência humana, e sobre uma verdade que é simultaneamente a nossa
bênção e a nossa maldição: na existência precisamos absolutamente uns dos outros, tanto nos
aspectos mais práticos como na vida emocional.
Por muito japoneses ou insulares que nos sintamos, fechados ao exterior e conservados em
nós mesmos, ou por muito lusos que nos afirmemos, lançados ao impulso do improviso, do
contacto e da descoberta, a vontade de partilhar ou de dar e de receber é intrínseca à
condição humana, pois sozinhos não existimos.
Será por isso, por causa da necessidade e da curiosidade, que arigato e obrigado são
palavras parecidas? Terão elas a mesma origem e o mesmo destino? Servirão ambas para tentar
ser cortês e exprimir gratidão quando alguém mudou um pouco das nossas vidas, sermos notáveis
ao contactarmos, assinalarmos a coexistência. (…)
Fonte: Arigato, eu, Luís Brito, FFMS, 2016.
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Joana Carvalho Fernandes
“Joana Carvalho Fernandes é jornalista.
Nasceu em 1987, estudou Jornalismo na Escola Superior
de Comunicação Social e História Contemporânea na
Universidade Nova de Lisboa.
Foi correspondente da agência Lusa em Almada e no
Seixal. Viveu em Paris entre 2011 e 2013.
Colaborou com a Lusa, RTP e a Rádio Renascença.
Trabalha na revista Sábado desde fevereiro de 2014.”
A porteira, a madame e outras histórias de portugueses
em França
‘França é o país estrangeiro onde vivem mais
portugueses. São quase 600 mil. Se contarmos com os
descendentes, são mais de um milhão.
Este livro dá rostos a esses números: conta histórias dos
que partiram para combater na Primeira Guerra e
decidiram ficar, dos que fugiram da ditadura, da
miséria e da Guerra Colonial e não voltaram, e dos que
deixaram o Portugal da Troika.
Em 50 anos, os portugueses em França tornaram-se
dirigentes associativos, culturais e desportivos, autarcas
e
empresários
(alguns
milionários).
Os
seus
descendentes foram ainda mais longe: são deputados,
embaixadores e até conselheiros de Presidentes da
República.’
Fonte: A porteira, a madame e outras histórias, Joana Carvalho Fernandes, FFMS, 2015

O sonho de José Batista de Matos
José Batista de Matos livrou-se de levar um tiro por pouco. Mas não deu pelo perigo nem sentiu
alívio – só soube de tudo mais de 30 anos depois, quando o desconhecido que o salvou lhe
telefonou. Era um professor que tinha estado entre os quase 500 mil manifestantes que saíram à
rua em Paris a 30 de maio de 1968, depois do anúncio feito pelo Presidente Charles de Gaulle: a
Assembleia Nacional seria dissolvida e iam realizar-se eleições antecipadas. O poder respondia
assim a um longo e violento mês de contestação política, social e cultural que nascera de
protestos estudantis e paralisara a França com greves, barricadas e confrontos.
O português tinha então 34 anos. Era emigrante em França há cinco. Estava em greve. A
obra onde trabalhava, na Étoile, à beira do Arco do Triunfo, estava parada há semanas. A 29 de
maio, De Gaulle desapareceu do Eliseu – o gesto gerou pânico. Quando Batista de Matos soube
que apoiantes do Presidente – e outros defensores do regresso à ordem – tinham convocado para
o dia seguinte uma marcha na avenida dos Campos Elísios, subiu, com dois colegas, a uma grua.
Levou uma bandeira vermelha, para provocar. Enquanto, lá em cima, os três provocadores
gritaram, cá em baixo, entre a multidão, um homem desenhava-os, com lápis de grafite, numa
folha de papel. Outros dois, armados, preparavam-se para lhes responder. “Tivemos de esperar
que as pessoas dispersassem para descermos. Estivemos retidos mais de duas horas”, recorda. Não
fazia ideia de que dali por décadas ouviria um desconhecido dizer-lhe, sobre aquele dia, ao
telefone: “Evitei a sua morte. Eles estavam prontos para disparar contra a grua”. (…)
Fonte: A porteira, a madame e outras histórias, Joana Carvalho Fernandes, FFMS, 2015

Georges Simenon nasceu em Liège, Bélgica, em 1903, e morreu em Lausana, Suíça, em 1989. A sua obra
inclui 41 romances “psicológicos”, 25 escritos autobiográficos, 190 livros de aventuras “populares”, publicados
na juventude sob 17 pseudónimos, sendo o mais famoso Georges Sim, usado no seu primeiro romance
propriamente dito, Au Pont des Arches (1922). Somente com Pietr-le-Letton (1931) assumiria o sobrenome
verdadeiro. Ao todo são aproximadamente 400 livros, que venderam 500 milhões de exemplares e foram
traduzidos em mais de 50 línguas. Há ainda muitíssimos títulos avulsos, artigos, contos, ensaios, novelas curtas,
além de um sem-número de entrevistas.
Fonte: Georges Simenon, Carta para minha mãe. Lisboa: Edições Cotovia, 2001.
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O Condiscípulo de Maigret
A mosca esvoaçou, por três vezes, em redor da sua
cabeça e veio pousar sobre a página do relatório que,
nesse momento, ele anotava ao canto superior esquerdo.
Maigret imobilizou a mão que sustinha o lápis e observou
o insecto, com curiosidade divertida. Aquele jogo já durava
meia hora e era sempre a mesma mosca. Iria jurar que a
reconhecia. De resto, só se via uma no seu gabinete.
Descrevia alguns círculos pelo aposento, sobretudo na
parte banhada pelo sol, contornava a cabeça do
comissário e aterrava sobre os documentos que ele estava
a analisar. Aí, esfregava preguiçosamente as patas, umas
contra as outras, e era bem possível que também estivesse
a observá-lo.
Vê-lo-ia, realmente? Nesse caso, que representaria, para
ela, aquela massa de carne que deveria parecer-lhe
enorme?
Maigret procurava não a assustar. Esperava, com o lápis
no ar e, subitamente, como se ela se tivesse fartado da
brincadeira, viu-a levantar voo e sair pela janela aberta,
para perder-se no ar tépido exterior.
Estava-se em meados de Junho. De quando em
quando, um bafo de brisa passava pelo gabinete onde o
comissário, sem casaco, fumava placidamente um dos seus
cachimbos. Tinha consagrado aquela tarde à leitura dos relatórios dos seus inspectores e aplicava-se a essa
tarefa com a paciência necessária.
Por nove, dez vezes, a mosca voltou, pousando sempre no mesmo ponto da página, como se, entre
ambos, existisse uma espécie de cumplicidade. (…)

Maigret e o Homem das Duas Mulheres
Capítulo 1
O Morto e as suas Duas Mulheres
Aquilo começou com uma sensação de férias. Quando
Maigret desceu do comboio, metade da estação de Antibes
achava-se banhada por um sol tão luminoso que apenas se
viam as pessoas agitarem-se como se fossem sombras.
Sombras levando chapéu de palha, calças brancas, raqueta
de ténis. O ar zumbia. Havia palmeiras, cactos a bordar o
cais, um fundo de mar azul para além da lampistaria.
E imediatamente alguém se precipitou.
– O Comissário Maigret, acho eu… Reconheci-o graças
a uma foto que apareceu nos jornais… Inspector Boutigues…
Boutigues! Só aquele nome tinha o ar de uma farsa!
Boutigues carregara já com as malas de Maigret,
arrastara-o para o subterrâneo. Tinha um fato completo
cinzento-pérola, um cravo encarnado na lapela, sapatos
com tiras de pano. (…)
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Legislação e jurisprudência

Em actualização permanente
https://dre.pt/legislacao-covid-19
Consulta por ÁREAS TEMÁTICAS ou por ORDEM CRONOLÓGICA
Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020 - Diário da República n.º 110-A/2020, Série I de 202006-06
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Aprova o Programa de Estabilização Económica e Social
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/41/2020/06/06/p/dre

Resolução da Assembleia da República n.º 29/2020 - Diário da República n.º 115/2020, Série I de
2020-06-16
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Recomenda ao Governo que garanta o acesso das pessoas surdas ao Serviço Nacional de Saúde
https://data.dre.pt/eli/resolassrep/29/2020/06/16/p/dre

Portaria n.º 141/2020 - Diário da República n.º 115/2020, Série I de 2020-06-16
EDUCAÇÃO
Procede à definição dos aspetos relativos às ações de formação contínua obrigatória para a revalidação do
título profissional de treinador de desporto (TPTD)
https://data.dre.pt/eli/port/141/2020/06/16/p/dre

Resolução do Conselho de Ministros n.º 45-A/2020 - Diário da República n.º 115/2020, 1º Suplemento,
Série I de 2020-06-16
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Aprova o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/45-A/2020/06/16/p/dre

Portaria n.º 150/2020 - Diário da República n.º 119/2020, Série I de 2020-06-22
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Terceira alteração à Portaria n.º 181-D/2015, de 19 de junho, regulamentando a candidatura às instituições
de ensino superior públicas para os estudantes que tenham concluído o nível secundário de educação por
vias profissionalizantes ou em cursos artísticos especializados
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https://data.dre.pt/eli/port/150/2020/06/22/p/dre

Resolução do Conselho de Ministros n.º 48/2020 - Diário da República n.º 121/2020, Série I de 202006-24
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Regula o modelo de governação para a execução do Programa Nacional da Política do Ordenamento do
Território
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/48/2020/06/24/p/dre

Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2020 - Diário da República n.º 121/2020, Série I de 202006-24
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Cria o Programa de Transformação da Paisagem
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/49/2020/06/24/p/dre

Resolução do Conselho de Ministros n.º 51/2020 - Diário da República n.º 122/2020, Série I de 202006-25
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Aprova as linhas estratégicas do Projeto Nunca Esquecer - Programa Nacional em torno da Memória do
Holocausto
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/51/2020/06/25/p/dre

Resolução da Assembleia da República n.º 31/2020 - Diário da República n.º 123/2020, Série I de
2020-06-26
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Recomenda ao Governo que promova a igualdade e valorize os salários dos trabalhadores das instituições
particulares de solidariedade social
https://data.dre.pt/eli/resolassrep/31/2020/06/26/p/dre

Decreto-Lei n.º 28/2020 - Diário da República n.º 123/2020, Série I de 2020-06-26
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Transpõe diversas diretivas de adaptação ao progresso técnico em matéria de substâncias perigosas em
equipamento elétrico e eletrónico
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/28/2020/06/26/p/dre

Decreto-Lei n.º 28-A/2020 - Diário da República n.º 123/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-06-26
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Estabelece o regime jurídico da reconversão da paisagem
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/28-A/2020/06/26/p/dre

Decreto-Lei n.º 30/2020 - Diário da República n.º 124/2020, Série I de 2020-06-29
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
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Transpõe a Diretiva (UE) n.º 2015/1535, relativa aos procedimentos de informação no domínio das
regulamentações técnicas e das regras relativas aos serviços da sociedade da informação
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/30/2020/06/29/p/dre

Decreto-Lei n.º 31/2020 - Diário da República n.º 125/2020, Série I de 2020-06-30
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Aprova o regime do manifesto de corte, corte extraordinário, desbaste ou arranque de árvores e da
rastreabilidade do material lenhoso
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/31/2020/06/30/p/dre

Decreto-Lei n.º 32/2020 - Diário da República n.º 126/2020, Série I de 2020-07-01
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Altera o regime jurídico a que estão sujeitas, no território continental, as ações de arborização e
rearborização com recurso a espécies florestais
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/32/2020/07/01/p/dre

Decreto-Lei n.º 33/2020 - Diário da República n.º 126/2020, Série I de 2020-07-01
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Aprova medidas excecionais para garantir o acesso ao ensino superior, no ano letivo de 2020-2021, por
estudantes oriundos dos sistemas de ensino secundário estrangeiros
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/33/2020/07/01/p/dre

Resolução do Conselho de Ministros n.º 52-A/2020 - Diário da República n.º 126/2020, 1º Suplemento,
Série I de 2020-07-01
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Cria o Programa Bairros Saudáveis
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/52-A/2020/07/01/p/dre

Resolução da Assembleia da República n.º 36/2020 - Diário da República n.º 131/2020, Série I de
2020-07-08
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Recomenda ao Governo a regulamentação urgente da Lei n.º 20/2019, de 22 de fevereiro, que reforça a
proteção dos animais utilizados em circos
https://data.dre.pt/eli/resolassrep/36/2020/07/08/p/dre

Resolução da Assembleia da República n.º 37/2020 - Diário da República n.º 132/2020, Série I de
2020-07-09
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Recomenda ao Governo que avalie e assegure a qualidade de serviço dos sistemas de gestão de resíduos
urbanos
https://data.dre.pt/eli/resolassrep/37/2020/07/09/p/dre
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2020 - Diário da República n.º 133/2020, Série I de 202007-10
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Aprova o Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030)
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/53/2020/07/10/p/dre

Decreto-Lei n.º 35/2020 - Diário da República n.º 134/2020, Série I de 2020-07-13
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Altera a proteção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição durante o trabalho a agentes
cancerígenos ou mutagénicos, transpondo as Diretivas (UE) 2017/2398, 2019/130 e 2019/983
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/35/2020/07/13/p/dre

Decreto-Lei n.º 37/2020 - Diário da República n.º 136/2020, Série I de 2020-07-15
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Estabelece medidas de apoio social no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/37/2020/07/15/p/dre
Resolução da Assembleia da República n.º 42/2020 - Diário da República n.º 139/2020, Série I de
2020-07-20138382324
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Recomenda ao Governo a adoção e o reforço de medidas tendentes à melhoria das condições de vida e de
acesso a cuidados de saúde das pessoas com doença inflamatória do intestino
https://data.dre.pt/eli/resolassrep/42/2020/07/20/p/dre

Jornal Oficial da União Europeia
REGULAMENTO (UE) 2020/741 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 25 de maio de 2020
relativo aos requisitos mínimos para a reutilização da água
(Texto relevante para efeitos do EEE)
http://data.europa.eu/eli/reg/2020/741/oj
Conclusões do Conselho sobre a gestão dos riscos no domínio do património cultural
(2020/C 186/01)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.186.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2020:186:TOC
Conclusões do Conselho e dos representantes dos Governos dos Estados-Membros,reunidos no
Conselho — Criar oportunidades para os jovens nas zonas rurais e remotas
(2020/C 193/03)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.193.01.0003.01.POR&toc=OJ:C:2020:193:TOC
Conclusões do Conselho sobre os professores e formadores europeus do futuro
(2020/C 193/04)
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https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.193.01.0011.01.POR&toc=OJ:C:2020:193:TOC
Conclusões do Conselho que alteram o Plano de Trabalho para a Cultura (2019-2022)
(2020/C 193/05)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.193.01.0020.01.POR&toc=OJ:C:2020:193:TOC
Conclusões do Conselho sobre a literacia mediática num mundo em constante mutação
(2020/C 193/06)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.193.01.0023.01.POR&toc=OJ:C:2020:193:TOC
Relatório Especial 13/2020
«Biodiversidade das terras agrícolas: o contributo da PAC não travou o declínio»
(2020/C 193/09)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.193.01.0031.01.POR&toc=OJ:C:2020:193:TOC
Relatório acessível em
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_13/SR_Biodiversity_on_farmland_PT.pdf
Conclusões do Conselho e dos representantes dos Governos dos Estados-Membros, reunidos no
Conselho, sobre capacitar os treinadores, aumentando as oportunidades de aquisição de
aptidões e competências
(2020/C 196/01)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.196.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2020:196:TOC
Conclusões do Conselho sobre «O papel do espaço para uma Europa sustentável»
(2020/C 196/02)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.196.01.0008.01.POR&toc=OJ:C:2020:196:TOC
COMISSÃO EUROPEIA
Comunicação da Comissão que proporciona orientações em matéria de sistemas de gestão da
segurança alimentar para atividades de venda a retalho de géneros alimentícios, incluindo
doações de géneros alimentícios
(2020/C 199/01)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.199.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2020:199:TOC
Conclusões do Conselho sobre a construção do futuro digital da Europa
(2020/C 202 I/01)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.202.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2020:202I:TOC
Relatório Especial 10/2020
«Infraestruturas de transportes da UE: é necessário acelerar a execução dos megaprojetos para
concretizar atempadamente os efeitos de rede»
(2020/C 205/08)
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https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.205.01.0015.01.POR&toc=OJ:C:2020:205:TOC
Relatório acessível em
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_PT.
pdf
RECOMENDAÇÃO DO COMITÉ EUROPEU DO RISCO SISTÉMICO
de 27 de maio de 2020
sobre a restrição das distribuições durante a pandemia de COVID-19
(CERS/2020/7)
(2020/C 212/01)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.212.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2020:212:TOC
Resolução do Conselho e dos representantes dos Governos dos Estados-Membros, reunidos no
Conselho, sobre os resultados do 7.° Ciclo do Diálogo da UE com a Juventude
Estratégia da União Europeia para a Juventude 2019-2027
(2020/C 212 I/01)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.212.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2020:212I:TOC
Conclusões do Conselho sobre o combate à crise da COVID-19 na educação e formação
(2020/C 212 I/03)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.212.01.0009.01.POR&toc=OJ:C:2020:212I:TOC
Conclusões do Conselho e dos representantes dos governos dos Estados-Membros, reunidos no
Conselho, sobre o impacto da pandemia de COVID-19 e a recuperação do setor do
desporto
(2020/C 214 I/01)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.214.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2020:214I:TOC
RECOMENDAÇÃO DO COMITÉ EUROPEU DO RISCO SISTÉMICO
de 2 de junho de 2020
que altera a Recomendação CERS/2015/2 relativa à avaliação dos efeitos transfronteiriços e à
reciprocidade voluntária de medidas de política macroprudencial
(CERS/2020/9)
(2020/C 217/01)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.217.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2020:217:TOC
COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO
Orientações sobre a aplicação prática do critério de funcionalidade essencial da definição de
«serviço de plataforma de partilha de vídeos» ao abrigo da Diretiva Serviços de
Comunicação Social Audiovisual
(2020/C 223/02)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.223.01.0003.01.POR&toc=OJ:C:2020:223:TOC
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Parecer do Comité Económico e Social Europeu — Proposta de decisão do Conselho relativa às orientações
para as políticas de emprego dos Estados-Membros
[COM(2020) 70 final]
(2020/C 232/03)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.232.01.0018.01.POR&toc=OJ:C:2020:232:TOC
RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO
de 20 julho de 2020
sobre a política económica da área do euro
(2020/C 243/01)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.243.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2020:243:TOC

Sugestões WWW
http://www.pnl2027.gov.pt/np4/appdesafios.html

Visite a página do Plano Nacional de Leitura e conheça a aplicação “Desafios Ler +”, destinada aos mais
jovens, lançada pela DGLAB e o PNL, para estimular a leitura.
https://www.cienciaviva.pt/livrosquequeremosler/

Livros que queremos ler é um espaço dedicado a livros de divulgação científica, selecionados com base na
sugestão de personalidades de todas as áreas, idades e diferentes nacionalidades, relacionadas ou não
com a ciência. Pode descobrir livros especiais sugeridos por algumas pessoas e enviar, também, a sua
própria sugestão.
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https://weee-forum.org/

O Forum WEEE, fundado em 2002, é o maior centro multinacional do mundo de competências sobre knowhow operacional relativo à gestão de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (WEEE). É uma
associação sem fins lucrativos de 40 organizações, de todo o mundo. Promove as boas práticas e permite
que os membros aderentes melhorem as suas operações e sejam conhecidos como promotores da
economia circular.
http://autossustentavel.com/

A autossustentável é uma plataforma de conteúdos ligados à temática da sustentabilidade.
Na convicção de que pequenas atitudes geram grandes mudanças, a autossustentável pretende mostrar
que a sustentabilidade está ao alcance de todos, e que todos têm condições de a incorporar na sua vida
como valor e prática.
A autossustentável assume como missão fomentar um movimento inspirador e, principalmente, transformador
da concepção e percepção que as pessoas têm sobre sustentabilidade. Através de uma comunicação
acessível, pretende mostrar que o tema vai muito além das discussões da agenda internacional sobre o meio
ambiente e que está presente no quotidiano de todos nós.
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https://www.pontoverde.pt/

A Sociedade Ponto Verde é uma entidade privada sem fins lucrativos, fundada em1996, que visa gerir e
promover a selecção, recolha e reciclagem de embalagens em Portugal.
De acordo com a legislação comunitária, todas as entidades embaladoras são responsáveis pela gestão e
destino final das próprias embalagens. No entanto, podem também delegar essa responsabilidade em
entidades licenciadas, como a Sociedade Ponto Verde, mediante acordos.
Em 2018, a Sociedade Ponto Verde foi eleita Marca de Excelência pela Superbrands, uma distinção que
reflecte o reconhecimento dos consumidores portugueses.

Bom humor

Fonte: https://ues.gcs.k12.in.us/2016/06/summer-reading-info/

Boas Leituras… Boas Férias… Boa Saúde!
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