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Sugestões de leitura Online

Costa, F. L. (2020). Como adoecem os
portugueses: Saúde, estilos de vida.
Fundação Francisco Manuel dos Santos e
Fernando Leal da Costa.
https://www.ffms.pt/FileDownload/c981955def0a-4b61-b693-7fe8356349e7/comoadoecem-os-portugueses

Graça, P. (2020). Como comem os
portugueses: Alimentação. Fundação
Francisco Manuel dos Santos e Pedro Graça.
https://www.ffms.pt/documentos/7022/como
-comem-os-portugueses-alimentacao-pdf

Loura, L. C. C. (2020). Como aprendem os
portugueses: Escola, ensino básico e
secundário, ensino superior. Fundação
Francisco Manuel dos Santos e Luísa Canto e
Castro Loura.
https://www.ffms.pt/documentos/7018/como
-aprendem-os-portugueses-escola-ensinobasico-e-secundario-e-ensino-superior-pdf

Moreira, M. J. G.. (2020). Como envelhecem
os portugueses: Envelhecimento, saúde,
idadismo. Fundação Francisco Manuel dos
Santos e Maria João Guardado Moreira.
https://www.ffms.pt/FileDownload/0e1a5575ea81-4e93-ba6a-052c41e67fac/comoenvelhecem-os-portugueses
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Peralta, S. (2020). Como gastam os
portugueses: Endividamento, hábitos de
consumo, importações e exportações.
Fundação Francisco Manuel dos Santos e
Susana Peralta.
https://www.ffms.pt/FileDownload/0292c73433fc-4759-be91-9f046637e280/como-gastamos-portugueses

Alexandre, F. (2020). Como são os
portugueses: Conclusão geral, características
gerais da população, desigualdades.
Fundação Francisco Manuel dos Santos e
Fernando Alexandre.
https://www.ffms.pt/documentos/7774/como
-sao-os-portugueses-pdf-pdf

Mendes, M. F. (2020). Como nascem e
morrem os portugueses: Nascimentos,
natalidade, fecundidade, óbitos,
mortalidade, causas de morte. Fundação
Francisco Manuel dos Santos e Maria
Filomena Mendes.
https://www.ffms.pt/FileDownload/d10ded1a
-81a9-4cb6-83b7-bea19a11bad1/comonascem-e-como-morrem-os-portugueses

Brinca, P. (2020). Como trabalham os
portugueses: Trabalho, emprego, economia.
Fundação Francisco Manuel dos Santos e
Pedro Brinca.
https://www.ffms.pt/documentos/7020/como
-trabalham-os-portugueses-trabalhoemprego-economia-pdf
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Portugal, Ministério da Saúde, Administração
Central do Sistema de Saúde. (2020). Termos
de referência para contratualização de
cuidados de saúde no SNS para 2021. ACSS.
http://www.acss.min-saude.pt/wpcontent/uploads/2020/11/TRContratualizacao_2021_VHom.pdf

Portugal, Ministério da Saúde, Administração
Central do Sistema de Saúde. (2020).
Relatório das experiências-piloto de cuidados
continuados integrados de saúde mental:
Equipa de acompanhamento das
experiências piloto de CCISM. ACSS.
http://www.acss.min-saude.pt/wpcontent/uploads/2016/07/Relatorio-CCISM2020.pdf

Portugal, Ministério da Saúde, Administração
Central do Sistema de Saúde. (2020).
Monitorização da rede nacional de cuidados
continuados integrados: Relatório 2019. ACSS.
http://www.acss.min-saude.pt/wpcontent/uploads/2020/08/Relatorio_Monitorizacao_RNCCI-2019.pdf

Portugal, Ministério da Saúde, Direção-Geral
da Saúde. (2020). Programa nacional para a
promoção da alimentação saudável.
Direção-Geral da Saúde.
https://www.dgs.pt/documentos-epublicacoes/dgs-lanca-manual-sobrealimentacao-saudavel-nos-cuidados-desaude-primarios.aspx
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World Health Organization. (2021). Using a
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Sugestões de leitura de lazer
Do Prefácio de Fanny Owen:
“Não é coisa usual eu incluir prefácio nos meus livros. Entendo que
eles se recomendam como os peregrinos de Santiago, pelas conchas
que têm no chapéu e que simbolizam a viagem no sentido supremo,
de descoberta, testemunho e redenção. Cada livro é uma
peregrinação; não precisa de passaporte e aviso que o distinga e lhe
assegure hospitalidade. Mas este tem umas contas a prestar, porque
exactamente é um romance conduzido até mim através duma ideia
que não me ocorreu a mim. Foi o caso de me terem pedido os
diálogos para um filme cujo assunto seria Fanny Owen. Para escrever
os diálogos tive que conhecer as circunstâncias que os inspirassem; e a
história que os comporta. Assim nasceu o livro e o escrevi.
Pareceu-me necessário e útil trazer Camilo Castelo Branco à luz da
nossa experiência humana sem o traduzir na opinião de escritor que é
a minha. Por isso usei a colagem, e quase todas as suas falas são as
autênticas, que ele escreveu, em novelas nos dispersos e nas folhas em
que anotava os seus pensamentos. Também muitas palavras de Fanny
e de José Augusto se podem entender como ouvidas directamente da boca dos próprios em suas vidas. Em
parte, porque as deixaram assim escritas nos diários íntimos; e também porque Camilo as fixou nos livros em
que eles pousaram como personagens, ainda carregados da memória apaixonada que imortaliza tudo
aquilo em que ela toca. Assim, talvez tudo possa parecer menos evasivo neste romance de evasões e do
fascínio que é a regra das intercepções.”

Agustina Bessa-Luís (1922–2019) nasceu em Vila Meã, Amarante, região onde passou a infância e
adolescência e que marcou fortemente a sua obra. Publicou mais de meia centena de obras num estilo
único, paradoxal e enigmático, desenvolvendo uma linguagem narrativa onde o intuitivo e o simbólico se
unem a uma certa sabedoria telúrica e ancestral. Publicou Fanny Owen em 1979. “O romantismo é uma
aceleração do processo histórico; quer no sentido do indivíduo, quer no sentido da sociedade de que ele
participa. A revolução é um tempo romântico. O encontro dos seres, na deliberação de se reconhecerem
para além das suas leis de reprodução e de conservação, é também o tempo romântico. Assim o parece
entender Agustina Bessa Luís ao escrever Fanny Owen.”
Entre outros prémios e distinções, Agustina Bessa-Luís foi agraciada com a Ordem de Sant'Iago da Espada
(1981, Grande Oficial; e 2006, Grã-Cuz); com o grau de "Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres", pelo
governo francês (1989); com o Prémio Camões (2004); e com o Prémio Vergílio Ferreira (2004).

“(…)
Hercule Poirot concentrou-se na tarefa de manter os bigodes fora da
sopa.
Terminada aquela complicada tarefa, olhou em seu redor enquanto
aguardava o prato seguinte. Havia apenas cerca de meia dúzia de
pessoas no restaurante, e dessa meia dúzia só dois lhe interessavam.
Esses dois estavam sentados a uma mesa não muito distante. O mais
novo era um homem de trinta anos, bem parecido, assumidamente
americano. Não foi ele, no entanto, mas o companheiro que atraiu a
atenção do pequeno detective.
Era um homem entre os sessenta e os setenta anos. Assim àquela
distância, tinha a aparência gentil de um filantropo. A cabeça
ligeiramente calva, a testa abaulada, a boca sorridente que exibia um
conjunto de dentes falsos muito brancos, tudo parecia revelar uma
personalidade benevolente. Apenas os olhos contradiziam esta
assunção. Eram pequenos, encovados e enganadores. Mas não só isso,
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pois enquanto o homem ia comentando algo com o seu jovem companheiro, relanceou o olhar pela sala e
fixou-o em Poirot por um momento, e durante aquele segundo houve naquele olhar uma estranha
malevolência, uma tensão pouco natural.
(…)

Agatha Christie (1890 – 1976) foi uma escritora britânica (romancista, contista, dramaturga e poetisa) que se
notabilizou ao nível do romance de mistério ou policial. Começou a escrever histórias aos 12 anos. Desde a
adolescência, cultivou a paixão pelas viagens, onde terá colhido inspiração para muitas das suas obras.
Durante a guerra, prestou serviço num hospital da Cruz Vermelha, onde se diz que obteve conhecimentos
sobre venenos que utilizou em muitos enredos dos seus livros. Escreveu cerca de setenta romances policiais
de grande popularidade e está traduzida em 43 línguas. Além de Poirot, Agatha Christie criou os
personagens Miss Marple e o casal Tommy e Tuppence Beresford. Sob o pseudónimo de Mary Westmacott,
escreveu seis romances. Um crime no expresso do Oriente, tem como protagonista o detective Hercule
Poirot, o mais famoso e longevo personagem de Agatha Cristie. Considerado um dos seus melhores policiais,
foi adaptado para cinema por Sidney Lumet (1974) e Kenneth Branagh (2017).

“Às primeiras horas de uma manhã ventosa de Outono, numa
pequena cidade costeira do Devon que parecia abandonada pelos
seus habitantes, Magnus Pym saiu de um velho táxi rural e, depois de
pagar ao motorista e esperar que ele se fosse embora, atravessou o
largo da Igreja. Dirigia-se para um conjunto de pensões vitorianas mal
iluminadas, que tinham nomes como «Bela Vista», «O Comodoro» ou
«Eureka». Era uma homem bem constituído, mas solene: via-se que
devia representar alguma coisa de importante. Andava agilmente, com
o corpo inclinada para a frente, na melhor tradição da classe
administrativa anglo-saxónica. Nessa mesma atitude, ingleses estáticos
ou em movimento hastearam bandeiras em colónias distantes,
descobriram as nascentes dos grandes rios ou permaneceram firmes
nos convés de navios que se afundavam. Já há dezasseis horas que
Magnus Pym estava em viagem, mas não trazia sobretudo nem
chapéu. Levava numa das mãos uma volumosa pasta preta de
executivo e na outra um saco verde dos armazéns Harrods. Um vento
forte, vindo do mar, açoitava o seu fato citadino, uma chuva salgada
picava-lhe os olhos, bolhas de espuma espalhavam-se pelo caminho.
Pym ignorou tudo isto. Chegada à porta de uma casa onde se lia, num letreiro, «Não há quartos vagos»,
tocou à campainha e esperou que acendessem a luz exterior e desprendessem as correntes de segurança
do lado de dentro. (…)”

John Le Carré (1931-2020) é o pseudónimo do escritor britânico David John Moore Cornwell. Educado em
colégios internos desde os cinco anos de idade, estudou na Universidades de Berna, Suiça, e na Universidade
de Oxford, onde se licenciou em línguas e literaturas modernas. Foi professor no Eton College, de 1956 a 1958,
e funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros desde 1959. Prestou serviço como segundo secretário
na Embaixada, em Bona, e como cônsul em Hamburgo até 1964. Entre 1960 e 1964 pertenceu aos serviços
secretos britânicos, experiência que lhe serviria de inspiração à trama dos seus romances de espionagem. A
acção de muitos dos seus romances desenvolve-se no contexto da Guerra Fria. Posteriormente, introduziu na
sua obra temas como o terrorismo islâmico, a problemática causada pelo desmembramento da União
Soviética, a política dos Estados Unidos da América no Panamá e as manobras obscuras da indústria
farmacêutica no continente africano. Outros títulos do autor: Chamada Para a Morte; O Espião que Veio do
Frio; A Toupeira; A Rapariga do Tambor; A Casa da Rússia; A Paz Insuportável; O Gerente da Noite; O Canto
da Missão; O Fiel Jardineiro.
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Legislação e jurisprudência

Em actualização permanente
https://dre.pt/legislacao-covid-19
Consulta por ÁREAS TEMÁTICAS ou por ORDEM CRONOLÓGICA
Portaria n.º 284/2020 - Diário da República n.º 240/2020, Série I de 2020-12-11
Educação
Procede à criação do Plano Nacional de Incentivo ao Associativismo Estudantil
https://data.dre.pt/eli/port/284/2020/12/11/p/dre
Resolução do Conselho de Ministros n.º 112/2020 - Diário da República n.º 245/2020, Série I de
2020-12-18
Presidência do Conselho de Ministros
Aprova a Estratégia Nacional para os Direitos da Criança para o período 2021-2024
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/112/2020/12/18/p/dre

Lei n.º 75-C/2020 - Diário da República n.º 253/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-12-31
Assembleia da República
Lei das Grandes Opções para 2021-2023
https://data.dre.pt/eli/lei/75-C/2020/12/31/p/dre

Resolução da Assembleia da República n.º 6/2021 - Diário da República n.º 16/2021, Série I de
2021-01-25
Assembleia da República
Recomenda ao Governo que realize uma campanha pública de divulgação do Estatuto do
Cuidador Informal
https://data.dre.pt/eli/resolassrep/6/2021/01/25/p/dre

Resolução da Assembleia da República n.º 9/2021 - Diário da República n.º 18/2021, Série I de
2021-01-27155273859
Assembleia da República
Recomenda ao Governo a realização de um plano de ação para uma escola renovada
https://data.dre.pt/eli/resolassrep/9/2021/01/27/p/dre
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Resolução da Assembleia da República n.º 11/2021 - Diário da República n.º 19/2021, Série I de
2021-01-28
Assembleia da República
Recomenda ao Governo a adoção de medidas transversais de combate ao racismo
https://data.dre.pt/eli/resolassrep/11/2021/01/28/p/dre

Resolução da Assembleia da República n.º 15/2021 - Diário da República n.º 21/2021, Série I de
2021-02-01
Assembleia da República
Recomenda ao Governo uma campanha nacional antirracista
https://data.dre.pt/eli/resolassrep/15/2021/02/01/p/dre

Resolução da Assembleia da República n.º 16/2021 - Diário da República n.º 21/2021, Série I de
2021-02-01
Assembleia da República
Recomenda ao Governo a elaboração e implementação de uma estratégia nacional de combate ao
racismo
https://data.dre.pt/eli/resolassrep/16/2021/02/01/p/dre

Resolução da Assembleia da República n.º 26/2021 - Diário da República n.º 21/2021, Série I de
2021-02-01
Assembleia da República
Recomenda ao Governo que desenvolva uma iniciativa mobilizadora de debate interinstitucional e
de auscultação pública alargada sobre a aplicação do Plano de Recuperação da União Europeia
(Next Generation EU), do Acordo de Parceria e do Plano Estratégico da PAC (PEPAC) 2021-2027,
no quadro das consequências da pandemia da doença COVID-19
https://data.dre.pt/eli/resolassrep/26/2021/02/01/p/dre

Resolução da Assembleia da República n.º 38/2021 - Diário da República n.º 23/2021, Série I de
2021-02-03
Assembleia da República
Recomenda ao Governo a elaboração de um estudo nacional rigoroso sobre o trabalho infantil em
Portugal, com vista à sua total erradicação
https://data.dre.pt/eli/resolassrep/38/2021/02/03/p/dre

Resolução da Assembleia da República n.º 46/2021 - Diário da República n.º 23/2021, Série I de
2021-02-03156252151
Assembleia da República
Recomenda ao Governo que adote medidas de prevenção e de resposta à violência em contexto
escolar
https://data.dre.pt/eli/resolassrep/46/2021/02/03/p/dre
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Jornal Oficial da União Europeia
Resolução do Conselho e dos Representantes dos Governos dos Estados‐Membros,
Agenda

reunidos no Conselho, relativa a um quadro para a criação de uma Agenda Europeia do

Europeia

Trabalho com Jovens
(2020/C 415/01)

Trabalho com

https://eur-lex.europa.eu/legal-

jovens

content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.415.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3
A415%3ATOC

Ensino e formação

RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO

Competitividade

sobre o ensino e a formação profissionais (EFP) em prol da competitividade sustentável,

sustentável

da justiça social e da resiliência

Justiça social
Resiliência

de 24 de novembro de 2020

(2020/C 417/01)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.417.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3
A417%3ATOC
Resolução do Conselho e dos Representantes dos Governos dos Estados-Membros,
reunidos no Conselho, sobre o Plano de Trabalho da União Europeia para o Desporto (1
de janeiro de 2021-30 de junho de 2024)

Desporto

(2020/C 419/01)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.419.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3
A419%3ATOC
Conclusões do Conselho e dos representantes dos Governos dos Estados-Membros,
reunidos no Conselho, sobre a promoção da cooperação transetorial em prol do

Desporto

desporto e da atividade física na sociedade
(2020/C 419/08)

Actividade física

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.419.01.0018.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3
A419%3ATOC
REGULAMENTO DO CONSELHO 2020/1998
de 7 de dezembro de 2020

Direitos

que impõe medidas restritivas contra violações e atropelos graves dos direitos humanos

humanos

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2020.410.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2020%3A4
10I%3ATOC
DECISÃO (PESC) 2020/1999 DO CONSELHO
de 7 de dezembro de 2020

Direitos

que impõe medidas restritivas contra violações e atropelos graves dos direitos humanos

humanos

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2020.410.01.0013.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2020%3A4
10I%3ATOC
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Conclusões do Conselho sobre a salvaguarda de um sistema mediático livre e pluralista
Media

(2020/C 422/08)

Liberdade

https://eur-lex.europa.eu/legal-

Pluralidade

content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.422.01.0008.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3
A422%3ATOC
Conclusões do Conselho sobre a cibersegurança dos dispositivos conectados
(2020/C 427/04)

Cibersegurança

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.427.01.0004.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3
A427%3ATOC
Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre «O mercado único digital —
tendências e oportunidades para as PME»
[parecer de iniciativa]

Mercado único

(2020/C 429/01)

digital

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.429.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3
A429%3ATOC
Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre «O Estado de direito e o seu
impacto no crescimento económico»
(parecer de iniciativa)

Estado de direito

(2020/C 429/03)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.429.01.0016.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3
A429%3ATOC
Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre «Proteção dos migrantes menores
não acompanhados na Europa»

Protecção de

[parecer de iniciativa]

migrantes

(2020/C 429/04)

menores

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.429.01.0024.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3
A429%3ATOC
Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre o «Rumo a uma participação

Participação dos

estruturada dos jovens no processo decisório da UE no domínio do clima e da

jovens

sustentabilidade»

Clima
Desenvolvimento
sustentável

(parecer de iniciativa)
(2020/C 429/07)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.429.01.0044.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3
A429%3ATOC
Parecer do Comité Económico e Social Europeu — Rumo a uma estratégia da UE para o
consumo sustentável

Consumo

(parecer de iniciativa)

sustentável

(2020/C 429/08)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.429.01.0051.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3
A429%3ATOC
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União Europeia
Zonas rurais
Regiões
vulneráveis

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre «Uma abordagem integrada para
as zonas rurais da UE, com especial destaque para as regiões vulneráveis»
(parecer de iniciativa)
(2020/C 429/09)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.429.01.0060.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3
A429%3ATOC

Energia
CTEM

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre «Energia: participação das
mulheres em pé de igualdade no século XXI»
(parecer de iniciativa)
(2020/C 429/11)

Igualdade de

https://eur-lex.europa.eu/legal-

género

content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.429.01.0077.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3
A429%3ATOC
Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre «Acesso universal a habitação
digna, sustentável e acessível a longo prazo»

Direito à
habitação

(parecer de iniciativa)
(2020/C 429/13)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.429.01.0093.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3
A429%3ATOC

Empresas
sociais
Europa
socialmente
equitativa

Direitos
humanos
Dever de
diligência

Parecer do Comité Económico e Social Europeu — Reforçar as empresas sociais sem fins
lucrativos enquanto pilar essencial de uma Europa socialmente equitativa
(parecer exploratório)
(2020/C 429/18)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.429.01.0131.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3
A429%3ATOC
Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre «Dever de diligência»
(parecer exploratório)
(2020/C 429/19)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.429.01.0136.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3
A429%3ATOC
Parecer do Comité Económico e Social Europeu — O papel da política estrutural e de

União Europeia
Política de
coesão

coesão da UE para promover a transformação da economia de forma inovadora e
inteligente
(parecer exploratório)
(2020/C 429/21)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.429.01.0153.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3
A429%3ATOC
Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre «Salários mínimos dignos em toda

Salários dignos

a Europa»
(parecer exploratório a pedido do Parlamento Europeu e do Conselho)

Europa

(2020/C 429/22)
https://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.429.01.0159.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3
A429%3ATOC
Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre «Trabalho digno na economia das
Trabalho digno

plataformas»
(parecer exploratório a pedido da presidência alemã)

Economia das

(2020/C 429/23)

plataformas

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.429.01.0173.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3
A429%3ATOC
Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre «Digitalização e sustentabilidade:

Digitalização
Sustentabilidade

situação atual e necessidade de ação na perspetiva da sociedade civil»
(parecer exploratório)
(2020/C 429/24)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.429.01.0187.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3
A429%3ATOC
Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre «Proposta de regulamento do

Programa

Parlamento Europeu e do Conselho relativo à criação de um programa de ação da

de acção

União no domínio da saúde para o período 2021-2027 e que revoga o Regulamento (UE)
n.o 282/2014 (“Programa UE pela Saúde”)»

Saúde
2021-2027

[COM(2020) 405 final — 2020/0102 (COD)]
(2020/C 429/32)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.429.01.0251.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3
A429%3ATOC
Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre «Comunicação da Comissão ao

Biodiversidade

Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité

2030

das Regiões — Estratégia de Biodiversidade da UE para 2030 — Trazer a natureza de volta
às nossas vidas»

União Europeia

[COM(2020) 380 final]
(2020/C 429/33)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.429.01.0259.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3
A429%3ATOC
Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre «Comunicação da Comissão ao
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité

Sistemas

das Regiões — Estratégia do Prado ao Prato para um sistema alimentar justo, saudável e

alimentares

respeitador do ambiente»

sustentáveis

[COM(2020) 381]
(2020/C 429/34)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.429.01.0268.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3
A429%3ATOC

Condições
de vida
equitativas

Parecer do Comité das Regiões Europeu — Condições de vida equivalentes como
desafio comum a todos os níveis de governo na Europa
(2020/C 440/02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.440.01.0004.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3
A440%3ATOC
Parecer do Comité das Regiões Europeu — Implantação e perspetivas futuras dos
Cuidados de

cuidados de saúde transfronteiriços

saúde

(2020/C 440/03)

transfronteiriços

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.440.01.0010.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3
A440%3ATOC
Parecer do Comité das Regiões Europeu — Mecanismo de emergência sanitária da UE

Mecanismo

(2020/C 440/04)

emergência

https://eur-lex.europa.eu/legal-

sanitária

content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.440.01.0015.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3
A440%3ATOC
Parecer do Comité das Regiões Europeu — Uma Europa social forte para transições justas

Agenda Social
Europeia

(2020/C 440/08)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.440.01.0042.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3
A440%3ATOC
Parecer do Comité das Regiões Europeu — O papel da política de coesão da UE no que

União Europeia

diz respeito a mudanças económicas inteligentes e inovadoras nas regiões, no contexto
da crise da COVID-19

Política de

(2020/C 440/10)

coesão pós

https://eur-lex.europa.eu/legal-

COVID-19

content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.440.01.0054.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3
A440%3ATOC
Parecer do Comité das Regiões Europeu — Uma estratégia para o futuro digital da
Europa e uma estratégia para os dados

Futuro digital

(2020/C 440/13)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.440.01.0071.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3
A440%3ATOC
Parecer do Comité das Regiões Europeu — Livro Branco sobre a inteligência artificial —
Uma abordagem europeia virada para a excelência e a confiança

Inteligência

(2020/C 440/14)

artificial

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.440.01.0079.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3
A440%3ATOC
Parecer do Comité das Regiões Europeu — Uma União da Igualdade: Estratégia para a
Igualdade de Género 2020-2025

Igualdade de

(2020/C 440/16)

género

https://eur-lex.europa.eu/legal-

2020-2025

content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.440.01.0092.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3
A440%3ATOC
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Parecer do Comité das Regiões Europeu — Pacto Europeu para o Clima
Pacto Ecológico

(2020/C 440/17)

Europeu

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.440.01.0099.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3
A440%3ATOC
Parecer do Comité das Regiões Europeu — Novo Plano de Ação para a Economia

Economia

Circular

Circular

(2020/C 440/18)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.440.01.0107.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3
A440%3ATOC
Parecer do Comité das Regiões Europeu — Programa UE pela Saúde

Saúde

(2020/C 440/22)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.440.01.0131.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3
A440%3ATOC
Parecer do Comité das Regiões Europeu — Plano de Recuperação da Europa face à

Recuperação e

pandemia de COVID-19: Mecanismo de Recuperação e Resiliência e Instrumento de

resiliência

Assistência Técnica

pós COVID-19

(2020/C 440/24)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.440.01.0160.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3
A440%3ATOC
REGULAMENTO (UE) 2020/2094 DO CONSELHO

Recuperção
pós COVID-19

de 14 de dezembro de 2020
que cria um Instrumento de Recuperação da União Europeia para apoiar a recuperação
na sequência da crise da COVID-19
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2020.433.01.0023.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2020%3A4
33I%3ATOC
Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Integração das mulheres, das

Integração

mães e das famílias oriundas da migração nos Estados-Membros da UE e níveis de língua

Migrantes

a atingir para a integração»
(parecer exploratório)
(2021/C 10/01)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.010.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2021%3
A010%3ATOC

Diversidade
Integração
Migrantes
Minorias étnicas

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Gestão da diversidade nos
Estados-Membros da UE»
(parecer exploratório)
(2021/C 10/02)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.010.01.0007.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2021%3
A010%3ATOC
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Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre «O diálogo social enquanto pilar
importante da sustentabilidade económica e da resiliência das economias, tendo em
Diálogo social

conta a influência de um debate público animado nos Estados-Membros»

Sustentabilidade

(parecer exploratório)

e resiliência

(2021/C 10/03)

económicas

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.010.01.0014.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2021%3
A010%3ATOC
Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Comunicação da Comissão ao

Agenda de

Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité

Competências

das Regiões — Agenda de Competências para a Europa em prol da competitividade

para a Europa

sustentável, da justiça social e da resiliência»

Ensino e formação

Competividade

[COM (2020) 274 final]
e sobre a «Proposta de recomendação do Conselho sobre o ensino e a formação
profissionais (EFP) em prol da competitividade sustentável, da justiça social e da

sustentável

resiliência»

Justiça social

(2021/C 10/07)

Resiliência

[COM (2020) 275 final]
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.010.01.0040.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2021%3
A010%3ATOC
Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Comunicação da Comissão ao
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité

Apoio ao

das Regiões — Apoio ao emprego dos jovens: uma ponte para o emprego da próxima

emprego

geração»
[COM(2020) 276 final]
e sobre a «Proposta de recomendação do Conselho relativa a Uma ponte para o

Jovens

emprego — Reforçar a Garantia para a Juventude e que substitui a Recomendação do
Conselho, de 22 de abril de 2013, relativa ao estabelecimento de uma Garantia para a
Juventude»
[COM(2020) 277 final — 2020/132(NLE)]
(2021/C 10/08)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.010.01.0048.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2021%3
A010%3ATOC
Parecer do Comité Económico e Social Europeu — Comunicação da Comissão ao

Direitos das
vítimas
2020-2025

Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité
das Regiões — Estratégia da UE sobre os direitos das vítimas (2020-2025)
[COM(2020) 258 final]
(2021/C 10/09)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.010.01.0056.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2021%3
A010%3ATOC
Declaração Conjunta do Parlamento Europeu, do Conselho da União Europeia e da

Prioridades

Comissão Europeia

legislativas

Prioridades legislativas da UE para 2021

União Europeia

(2021/C 18 I/01)

2021

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.018.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2021%3A
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018I%3ATOC
Conclusões Conjuntas do Parlamento Europeu, do Conselho da União Europeia e
Prioridades

da Comissão Europeia sobre os objetivos e prioridades das políticas para 2020-2024

políticas

(2021/C 18 I/02)

2020-2024

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.018.01.0005.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2021%3A
018I%3ATOC
Parecer do Comité das Regiões Europeu — Estratégia da UE para a revitalização das

Revitalização

zonas rurais

das

(2021/C 37/03)

zonas rurais

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.037.01.0016.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2021%3
A037%3ATOC
Parecer do Comité das Regiões Europeu «Do prado ao prato — A dimensão local e

Pacto Ecológico
Europeu

regional»
(2021/C 37/04)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.037.01.0022.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2021%3
A037%3ATOC
Parecer do Comité das Regiões Europeu «Análise da governação económica»

Análise da

(2021/C 37/05)

governação

https://eur-lex.europa.eu/legal-

económica

content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.037.01.0028.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2021%3
A037%3ATOC
Parecer do Comité das Regiões Europeu «Oportunidades e sinergias de uma adaptação

Alterações

preventiva às alterações climáticas para promover a sustentabilidade e a qualidade de

climáticas

vida nas regiões e nos municípios — que condições-quadro são necessárias para o
efeito?»

Sustentabilidade
Qualidade de vida

(2021/C 37/06)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.037.01.0033.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2021%3
A037%3ATOC
Parecer do Comité das Regiões Europeu «O impacto das alterações climáticas nas

Pacto Ecológico
Europeu

regiões: avaliação do Pacto Ecológico Europeu»
(2021/C 37/07)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.037.01.0040.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2021%3
A037%3ATOC

Governação
local
Democracia
representativa

Parecer do Comité das Regiões Europeu «Reforço da governação local e da democracia
representativa através de novos instrumentos de tecnologia digital»
(2021/C 37/08)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.037.01.0047.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2021%3
A037%3ATOC
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Sugestões WWW
http://www.pnl2027.gov.pt/np4/reads.html

Concurso de leitura e escrita
para o Ensino Superior
Os concorrentes ao READS devem
eleger um livro, de entre a lista de
propostas de leitura, e elaborar
um texto verbal ou multimodal,
tendo por base o livro escolhido.
A participação neste concurso
pode ser individual ou em grupo, até
ao máximo de 5 alunos, e os
participantes podem ter apoio ou
consultoria
de
professores,
bibliotecários,
investigadores
ou
outros elementos das Bibliotecas,
Departamentos, Institutos, Centros
de Investigação e outras estruturas
da instituição.
De acordo com o Regulamento, os

o Registo no Portal do PNL2027
o Formulário do trabalho a concurso até 15 de julho.
candidatos devem fazer

até 28

de fevereiro,

e submeter

A apresentação dos melhores trabalhos e atribuição dos prémios ocorrem em Novembro, em
data a definir, na Universidade Nova de Lisboa.

PARTICIPE !!!
Gostaria de ter colaboração?
Contacte as Bibliotecas do PV !
ESAV

biblioteca@esav.ipv.p

232 446 665

ESEV

cedoc@esev.ipv.pt

232 419 035

ESSV

biblioteca.essv.ipv@gmail.com

232 419 143

ESTGL

estgl.cdte@estgl.ipv.pt

254 615 477

ESTGV

cedocestgv@estgv.ipv.pt

232 480 617

Bom humor

Fonte: https://www.bookbub.com/blog/book-humor

Boa Saúde! Boas leituras! Bom trabalho!
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