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Sugestão de leitura de lazer
Rudyard Kipling (1865-1936) nasceu em Bombaím, então
Índia britânica. Iniciou a sua carreira literária em 1886 com
o livro de poemas Departmental Ditties. Autor de obras
como O Homem que Queria Ser Rei (1888), O Livro da Selva
(1894), O Segundo Livro da Selva (1895) e Kim (1901),
romance considerado por alguns a sua obra mais
conseguida. O Livro da Selva viria a consagrar-se como um
clássico juvenil em todo o mundo.
Em 1907 Kipling recebeu o Prémio Nobel de Literatura,
tendo sido o primeiro e o mais jovem escritor de língua
inglesa a receber esta distinção literária.

“(…)
Àquêlà não levantou a cabeça das patas, mas continuou
com brado monótono: - Reparai bem! – Ouviu-se por detrás
do rochedo um rugido abafado – a voz de Xer Cane
bradando: - O cachorro é meu. Entregai-mo. Que tem a
gente livre que fazer com um cachorro de homem? –
Àquêlà nem sequer mexeu as orelhas e disse apenas:
- Reparai bem, ó lobos! Que tem a gente livre que ver com
as ordens de quem quer que seja , senão do Povo livre? Reparai bem!
Seguiu-se um coro de rosnadelas fundas, e um jovem de quatro anos arremessou de novo a
pergunta de Xer Cane a Àquêlà:
- Que tem a gente livre que ver com um cachorro de homem? – Ora a Lei da Selva preceitua que,
havendo qualquer disputa sobre o direito de um lobito ser aceito pela Alcateia, precisa de ser
defendido pelo menos por dois membros da Alcateia que não sejam seu pai nem sua mãe.
- Quem defende este cachorro? – perguntou Àquêlà. – Entre a gente livre quem fala por ele? –
Ninguém respondeu, e Mãe Loba preparou-se para o que sabia ser o seu último combate, se fosse
preciso bater-se.
Então o único animal estranho admitido no Conselho da Alcateia – Bálu, o urso pardo sonolento,
que ensina aos lobitos a Lei da Selva, o velho Bálu que pode andar por onde lhe apetece, porque
não come senão nozes, mel e raízes – ergueu-se sobre as patas traseiras e grunhiu:
- O cachorro de homem? O cachorro de homem? – disse. – Falo eu pelo cachorro de homem. Um
cachorro de homem não faz mal nenhum. Não sou orador, mas falo a verdade. Deixai-o andar na
Alcateia e admiti-o como os outros. Eu próprio o ensinarei.
- Precisamos doutro ainda – disse Àquêlà. – Bálu já falou, que é mestre dos nossos lobitos novos.
Quem o acompanha?
Uma sombra negra caiu dentro do círculo. Era Bàguirà, a Pantera Negra, preta retinta toda ela,
mas com as manchas de pantera a aparecerem com certos reflexos como um padrão de seda
ondeada. Todos conheciam Bàguirà e ninguém tinha desejos de se cruzar com ela, porque era
tão astuta como Tábàqui, tão ousada como o búfalo selvagem e tão temível como o elefante
ferido. Mas tinha a voz tão doce como o mel silvestre que pinga das árvores e a pele mais macia
que penugem.
(…)”
Fonte: Kipling, R. (2001). O livro da selva. Livros do Brasil.
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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 71/2020 - Diário da República n.º 180/2020, Série I de 2020-09-15142870337
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Aprova a 8.ª geração do «Programa Escolhas», para o período de 2021 a 2022
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/71/2020/09/15/p/dre
Resolução do Conselho de Ministros n.º 89/2020 - Diário da República n.º 207/2020, Série I de 2020-10-23146240981
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Aprova o Programa «Saber-Fazer»
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/89/2020/10/23/p/dre
Portaria n.º 250-A/2020 - Diário da República n.º 207/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-10-23146244078
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
Cria o Programa «Jovem + Digital», programa de formação para a aquisição de competências na área digital
https://data.dre.pt/eli/port/250-A/2020/10/23/p/dre
Portaria n.º 256/2020 - Diário da República n.º 210/2020, Série I de 2020-10-28146608649
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
Simplifica o processo de reconhecimento do Estatuto do Cuidador Informal, aprovado em anexo à Lei n.º 100/2019, de 6 de
setembro
https://data.dre.pt/eli/port/256/2020/10/28/p/dre

Jornal Oficial da União Europeia
RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO
Portugal 2020

de 20 de julho de 2020
relativa ao Programa Nacional de Reformas de Portugal para 2020 e que emite um parecer do

Reformas
Estabilidade

Conselho sobre o Programa de Estabilidade de Portugal para 2020
(2020/C 282/22)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.282.01.0142.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A282%3
ATOC
Regulamento n.o 44 da ONU — Prescrições uniformes relativas à homologação de dispositivos de

Segurança

retenção para crianças a bordo de veículos a motor («sistemas de retenção para crianças»)

Infantil

[2020/1223]
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.285.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2020%3A285%3ATOC

COVID-19

Resolução sobre as Propostas do CESE para a reconstrução e a recuperação na sequência da crise

Reconstrução

da COVID-19: «A UE deve orientar-se pelo princípio segundo o qual é considerada uma comunidade

Recuperação

com um destino comum.» com base no trabalho do Subcomité para a Recuperação e a
Reconstrução pós-COVID-19
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(2020/C 311/01)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.311.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A311%3ATOC
Mercado

Parecer do Comité Económico e Social Europeu — Um mercado único para todos

Único

(parecer exploratório)

Integração
Europeia

(2020/C 311/02)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.311.01.0019.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A311%3ATOC
Parecer do Comité Económico e Social Europeu — Financiar a transição para uma economia

Economia

hipocarbónica e desafios do financiamento da adaptação às alterações climáticas

Hipocarbónica

(parecer exploratório)

Alterações
climáticas

(2020/C 311/04)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.311.01.0036.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A311%3ATOC
Parecer do Comité Económico e Social Europeu — Comunicação da Comissão ao Parlamento

Europa

Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões — Plano de

Sustentável

Investimento para Uma Europa Sustentável — Plano de Investimento do Pacto Ecológico Europeu

Pacto
Ecológico
Europeu

[COM(2020) 21 final]
(2020/C 311/09)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.311.01.0063.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A311%3ATOC
DECISÃO DE EXECUÇÃO (UE) 2020/1354 DO CONSELHO
de 25 de setembro de 2020

COVID-19

que concede um apoio temporário à República Portuguesa ao abrigo do Regulamento (UE)
2020/672 para atenuar os riscos de desemprego numa situação de emergência na sequência do

Desemprego

surto de COVID-19
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.314.01.0049.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2020%3A314%3ATOC
Resolução do Comité das Regiões Europeu — Revisão do Quadro Financeiro Plurianual e Plano de

Europa

Investimento para uma Europa Sustentável

Sustentável

(2020/C 324/01)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.324.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A324%3ATOC
Resolução do Comité das Regiões Europeu — As prioridades do Comité das Regiões Europeu para

Europa

2020-2025 — Uma Europa mais próxima das pessoas através das suas aldeias, cidades e regiões

+ próxima

(2020/C 324/02)

dos cidadãos

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.324.01.0008.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A324%3ATOC

COVID-19
Recuperação

Resolução do Comité das Regiões Europeu — Propostas do Comité das Regiões Europeu tendo em
vista o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2021
(2020/C 324/03)

Pacto

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

Ecológico

content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.324.01.0016.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A324%3ATOC

Europeu

Parecer do Comité das Regiões — Balanço de qualidade da Diretiva-Quadro Água, da Diretiva
Água
Qualidade
Ambiental

Recomendações
Qualidade
Ar
Ambiente

Águas Subterrâneas, da Diretiva Normas de Qualidade Ambiental e da Diretiva Inundações
(2020/C 324/05)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.324.01.0028.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A324%3ATOC
Parecer de prospetiva do Comité das Regiões Europeu — O futuro da política de ar limpo da UE no
âmbito da ambição de poluição zero
(2020/C 324/06)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.324.01.0035.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A324%3ATOC

10

Newsletter n.º 85 do Centro de Documentação e Informação da ESSV (Setembro-Outubro 2020)

Pacto

Parecer do Comité das Regiões Europeu — Rumo a um roteiro para o hidrogénio limpo: contributo

Ecológico

dos órgãos de poder local e regional para uma Europa com impacto neutro no clima

Europeu

(2020/C 324/07)

Papel das
Regiões

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.324.01.0041.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A324%3ATOC
Parecer do Comité das Regiões Europeu — A intensificação da ação da UE para proteger e restaurar

Protecção

as florestas a nível mundial

das

(2020/C 324/08)

Florestas

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.324.01.0048.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A324%3ATOC
Parecer do Comité das Regiões Europeu — Lei Europeia do Clima: estabelecer o quadro para

Lei Europeia
Do Clima

alcançar a neutralidade climática
(2020/C 324/10)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.324.01.0058.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A324%3ATOC
RECOMENDAÇÃO (UE) 2020/1475 DO CONSELHO

COVID-19

de 13 de outubro de 2020
sobre uma abordagem coordenada das restrições à liberdade de circulação em resposta à

Liberdade de

pandemia de COVID‐19

circulação

(Texto relevante para efeitos do EEE)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.337.01.0003.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2020%3A337%3ATOC
Conclusões do Conselho

Justiça
Tecnologia
Digital

«Acesso à justiça – aproveitar as oportunidades da digitalização»
(2020/C 342 I/01)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2020.342.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A342I%3ATOC
P8_TA(2018)0428

Promoção da

Aumento da violência neofascista na Europa

Tolerância

Resolução do Parlamento Europeu, de 25 de outubro de 2018, sobre o aumento da violência

Luta contra
A violência

neofascista na Europa (2018/2869(RSP))
(2020/C 345/05)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.345.01.0022.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A345%3ATOC
P8_TA(2018)0429
Bem-estar dos animais, utilização de agentes antimicrobianos e impacto ambiental da exploração
industrial de frangos de carne

Bem estar

Resolução do Parlamento Europeu, de 25 de outubro de 2018, sobre o bem-estar animal, a utilização

animal

de agentes antimicrobianos e o impacto ambiental da produção industrial de frangos de carne
(2018/2858(RSP))
(2020/C 345/06)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.345.01.0028.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A345%3ATOC
P8_TA(2018)0430

ONU

Conferência das Nações Unidas de 2018 sobre as Alterações Climáticas, em Katowice, Polónia
(COP24)
Resolução do Parlamento Europeu, de 25 de outubro de 2018, sobre a Conferência das Nações

Alterações

Unidas sobre Alterações Climáticas de 2018, em Katowice, Polónia (COP24) (2018/2598(RSP))

Climáticas

(2020/C 345/07)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.345.01.0032.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A345%3ATOC
P8_TA(2018)0441
Ajuda da UE ao desenvolvimento no domínio da educação

Educação

Resolução do Parlamento Europeu, de 13 de novembro de 2018, sobre a ajuda da UE ao
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Desenvolvimento

desenvolvimento no domínio da educação (2018/2081(INI))
(2020/C 363/01)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.363.01.0002.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A363%3ATOC
P8_TA(2018)0447

Direitos

Normas mínimas relativas às minorias na UE

Fundamentais

Resolução do Parlamento Europeu, de 13 de novembro de 2018, sobre as normas mínimas relativas

Grupos
Étnicos

às minorias na UE (2018/2036(INI))
(2020/C 363/03)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.363.01.0013.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A363%3ATOC
P8_TA(2018)0448
Digitalização para o desenvolvimento: reduzir a pobreza através da tecnologia

Pobreza
Tecnologia
Digital

Resolução do Parlamento Europeu, de 13 de novembro de 2018, sobre digitalização para
o desenvolvimento: reduzir a pobreza através da tecnologia (2018/2083(INI))
(2020/C 363/04)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.363.01.0027.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A363%3ATOC
P8_TA(2018)0456
Necessidade de um amplo mecanismo para a democracia, o primado do Direito e os direitos

Democracia
Direito

fundamentais
Resolução do Parlamento Europeu, de 14 de novembro de 2018, sobre a necessidade de um
mecanismo abrangente da UE para a proteção da democracia, do primado do Direito e dos direitos

Direitos

fundamentais (2018/2886(RSP))

fundamentais

(2020/C 363/06)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.363.01.0045.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A363%3ATOC
P8_TA(2018)0464

Prestação de

Prestação de cuidados na UE para uma igualdade de género melhorada

Cuidados

Resolução do Parlamento Europeu, de 15 de novembro de 2018, sobre a prestação de cuidados na

Igualdade
de género

UE para uma igualdade de género melhorada (2018/2077(INI))
(2020/C 363/12)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.363.01.0080.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A363%3ATOC
P8_TA(2018)0484

Igualdade

Situação das mulheres com deficiência

de género

Resolução do Parlamento Europeu, de 29 de novembro de 2018, sobre a situação das mulheres com

Pessoas com
deficiência

deficiência (2018/2685(RSP))
(2020/C 363/23)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.363.01.0164.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A363%3ATOC
P8_TA(2018)0483
Defesa da liberdade académica na ação externa da UE
Recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho, à Comissão e à Vice-Presidente da

Liberdade

Comissão/Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, de

académica

29 de novembro de 2018, sobre a defesa da liberdade académica na ação externa da UE
(2018/2117(INI))
(2020/C 363/24)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.363.01.0173.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A363%3ATOC
Parecer do Comité Económico e Social Europeu — Reforçar o crescimento económico sustentável
em toda a UE

Economia

(parecer de iniciativa)

sustentável

(2020/C 364/04)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.364.01.0029.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A364%3ATOC
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Parecer do Comité Económico e Social Europeu — Emergência pós-COVID-19: criação de uma nova
matriz multilateral
COVID-19

(parecer de iniciativa)
(2020/C 364/08)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.364.01.0053.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A364%3ATOC
Parecer do Comité Económico e Social Europeu — Pacto Europeu para o Clima

Pacto Europeu

(parecer exploratório)

para o Clima

(2020/C 364/10)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.364.01.0067.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A364%3ATOC
Parecer do Comité Económico e Social Europeu — Estratégia para a Igualdade de Género

Igualdade

[COM(2020) 152 final]

de género

(2020/C 364/11)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.364.01.0077.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A364%3ATOC
Parecer do Comité Económico e Social Europeu — Livro Branco sobre a inteligência artificial — Uma
abordagem europeia virada para a excelência e a confiança

Inteligência

[COM(2020) 65 final]

Artificial

(2020/C 364/12)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.364.01.0087.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A364%3ATOC
Parecer do Comité Económico e Social Europeu — Comunicação da Comissão ao Parlamento
Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões — Um novo

Economia

Plano de Ação para a Economia Circular — Para uma Europa mais limpa e competitiva

Circular

[COM(2020) 98 final]
(2020/C 364/13)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.364.01.0094.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A364%3ATOC
Parecer do Comité Económico e Social Europeu — Comunicação da Comissão ao Parlamento

Europa do

Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões — Construir

Futuro

o futuro digital da Europa
[COM(2020) 67 final]

Tecnologia

(2020/C 364/14)

digital

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.364.01.0101.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A364%3ATOC

COVID-19
Acção
Climática
Pacto Europeu
para o Clima

Parecer do Comité Económico e Social Europeu — Proposta de regulamento do Parlamento
Europeu e do Conselho que estabelece o quadro para alcançar a neutralidade climática e que
altera o Regulamento (UE) 2018/1999 (Lei Europeia do Clima)
[COM(2020) 80 final — 2020/0036 (COD)]
(2020/C 364/20)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.364.01.0143.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A364%3ATOC
RECOMENDAÇÃO (UE) 2020/1595 DA COMISSÃO
de 28 de outubro de 2020

COVID-19

sobre as estratégias de despistagem da COVID-19, incluindo a utilização de testes rápidos de
antigénio
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.360.01.0043.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2020%3A360%3ATOC
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Sugestões WWW
https://www.mentalhealth.gov/

http://www.saudemental.pt/

MentalHealth.gov oferece informação sobre
problemas de saúde mental com o propósito
de educar e orientar o público em geral,
profissionais de saúde, decisores políticos,
líderes
governamentais
e
empresariais,
sistemas escolares, comunidades locais.

Portal desenhado como um espaço de informação clara e
compreensível, em língua portuguesa e para a população
em geral sobre a Saúde Mental. Pretende fornecer
informação e esclarecimento sobre os sinais e sintomas do
adoecer mental, facilitando o seu reconhecimento e a
procura atempada de cuidados adequados. Pretende
também ser uma ferramenta de divulgação e promoção
de estilos de vida saudáveis.

Os conteúdos são fornecidos por Centers for
Disease Control and Prevention, MedlinePlus e
National Institutes of Health, National Institute
of Mental Health (NIMH), Substance Abuse and
Mental
Health
Services
Administration
(SAMHSA), Youth.gov.

Bom humor

https://durangoherald.com/articles/301505#modal=article-images-modal-301505,slide=0

Boa Saúde! Boas Leituras! Bom trabalho!
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