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Cail Criação de Grupo de Peritos sobre Financiamento Sustentável
-

A Comissão Europeia tomou a
decisão tomai de criar um Grupo de
peritos de alto nível sobre financia
mento sustentável e lançou, numa
primeira fase, um convite à manitasfação de Interesse para os membros,
deste grupo. A decisão tem por ba e’
o objetivo da Comissão de desenvol
ver uma estratégia gtobal e abran
gente da UE sobre o financiamento
sustentável no ámbito da União dos
Mercados de Capitais. A Comissão
comprometeu-se a avançar com esta
ação na sua Comunicação -União
dos Mercados de Capitais - Acelerar

o processo de reformas».
grupo será composto por um
máximo de 20 peritos de alto nível
provenientes da sociedade civil, da
comunidade empresarial e de outras
instituições do sefor privado. Os
nteressados são convidados a
apresenfar a sua candidatura até 25
de novembro de 2016. A seleção dos
membros do grupo lerá lugar no
próximo mês e o grupo iniciará os
seus trabalhos em janeiro de 2017.
Mais Informações sobre assuntos
europeus:
http:Uec.europa.eu/portugal e
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CALL FOR APPLICATIONS
FOR THE SELECTION OF
MEMBEF1S OF THE
H1GII-LEVEL
EXPERT GROUP ON
SUSTAINABLE FINANCE
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Comissão
Europeia

CALL -II Colóquio Internacional da Revista Deba er a Europa
A Revista Debater a Europa é uma
revista electrónica com arbitragem
científica. Trata-se de um periódico
vinculado ao Centro de Informação
Europe Direct de Aveiro e ao Centro
de Estudos Interdisciplinares do
Século XX da Universidade de Coim
bra — CEIS2O-UC. em parceria com o
Gabinete em Portugal do Parlamento
Europeu e a Representação da
Comissão Europeia em Portugal. A
Revista Debater a Europa encontra-se
indexada ERIH PLUS e no lmpactum
lJC. Comunicar a União Europeia de

forma a chegar mais próximo dos
cidadãos é procurar cada vez mais
fazê-lo em parceria. fortalecendo a
coerência e as sinergia, entre as
actividades de informação e comuni
cação realizadas pelas Instituições
Europeias, os Estados-Membros, as
redes de informação e outros parfici
panles da sociedade civil, em particu
lar o meio académico.
011 Colóquio Internacional da Revista
Debater a Europa será dedicado ao
estudo, análise, debate sobre as
transtormações politicas. económi

cas, diplomáticas, sociais e culturais
ocorridas no seio do projecto de
construção europeia. No ámbito deste
tema geral, aceitam-se propostas de
comunicação que analisem, entre
outras, as seguintes questões,
aceitando-se tanto estudos de caso
individuais como trabalhos comparati
vos: Identidade (5) Europeia(s): A
Europa dos cidadãos; Europa—Uma
Comunidade de Direito e pelo Direito;
Diplomacias e a construção Europeia:
Europa política e Europa económica e
Uma Europa Aberta ao Mundo.

Disparidades salarias entre mu
Assinala-se no próximo dia 3
de novembro o Dia Europeu
da Igualdade Salarial, que
representa o dia do ano em
que as mulheres na Europa
deixariam de ser pagas em
virtude das disparidades
salariais entre mulheres e
homens: tendo em conta que
o satárto horário médio das
mulheres na Europa é 16,7%
interioraodoshomens,as
mulheres trabalham, na

prática. gratuitamente duran’
te 16% do ano. As disparida’
des salariais entre mulheres e
homens correspondem à
diferença entre a remuneração média bruta por hora dos
homens e a das mulheres no~
vários setotes da economia.
A disparidade salarial média
entre os sexos situa-se em
14,9% em Portugal (a disparidadesalarialmédianaljEê
de 16,7%).
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O calendário do Enconlro tem previsto
as seguintes datas:
submissão de propostas:
2Ode Dezembro2016

Tem a ver com a Europa
Tem a ver Consigo
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Caso esteja interessado em apresentar Mais informação e calendáno disponí
uma comunicação por favor énvie o vel em.
titulo, um resumo até 500 palavras, a v,3’,’i’,.europe-direct-aveiro.aevaeu
atiliação institucional e um breve
currículo académico, até 250 palavras,
para o endereço:
debatereuropa~gmail.com

www.europe-direct-aveiro.aeva.eu
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