
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIÃO GERAL DE TRABALHADORES 
 

DOCUMENTOS  

INTERNACIONAIS RELEVANTES 

 Nº7 |JULHO | 2020 



Página | 2 
 

 

 

 

 

 

Comissão apresenta Agenda de Competências para a Europa em prol da competitividade 

sustentável, da justiça social e da resiliência 

A Comissão Europeia apresentou este mês a Agenda de Competências para a Europa em 

prol da competitividade sustentável, da justiça social e da resiliência. A Agenda estabelece 

objetivos quantitativos ambiciosos em matéria de melhoria das competências já 

existentes e de requalificação profissional (formação em novas competências) a atingir 

nos próximos 5 anos. As suas 12 ações visam em garantir competências para o emprego 

através de um trabalho conjunto com os Estados-Membros, as empresas e os parceiros 

sociais para efetivar mudanças neste domínio, capacitando as pessoas para a 

aprendizagem ao longo da vida e utilizando o orçamento da UE como catalisador para 

atrair investimento público e privado nas competências das pessoas. 

O objetivo é garantir que o direito à formação e à aprendizagem ao longo da vida, 

consagrado no Pilar Europeu dos Direitos Sociais, se torne uma realidade em toda a 

Europa, desde as cidades até às zonas rurais e remotas, em benefício de todos. A 

Comissão coloca as competências no centro da agenda política da UE, orientando o 

investimento nos recursos humanos e nas suas competências, com vista a uma 

recuperação sustentável após a pandemia de coronavírus. As empresas precisam de 

trabalhadores com as competências necessárias para ter sucesso nas transições ecológica 

e digital, e as pessoas têm de poder aceder a ações de educação e formação adequadas 

para prosperar na vida. 

 Ler artigo completo 

 

 

CONSULTAS PÚBLICAS 

 

INFORMAÇÃO DIVERSA 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/pt/ip_20_1196/IP_20_1196_PT.pdf
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Comissão lança «Apoio ao emprego dos jovens: uma ponte para o emprego da próxima 

geração» 

A Comissão Europeia adotou no início deste mês medidas para dar aos jovens todas as 

oportunidades possíveis que lhes permitam tirar o máximo partido do seu potencial para 

configurar o futuro da UE e prosperar nas transições ecológica e digital. A pandemia de 

COVID-19 veio pôr em evidência o quão difícil é para muitos jovens entrar no mercado de 

trabalho. Há que atuar rapidamente. Chegou o momento de concentrar a nossa atenção 

na próxima geração 

A Comissão tem agora a oportunidade de integrar as transições ecológica e digital no ADN 

das políticas de juventude e emprego da UE. No âmbito do instrumento 

NextGenerationEU e do futuro orçamento da UE, a Comissão já apresentou oportunidades 

significativas de financiamento da UE em prol do emprego dos jovens. Cabe agora aos 

Estados-Membros dar prioridade a estes investimentos. Pelo menos 22 mil milhões de 

euros devem ser utilizados para apoiar o emprego dos jovens. 

 Ler artigo completo 

 

Nova Garantia Jovem oferece horas intermináveis de formação em vez de empregos a 

sério 

Em resposta à comunicação da Comissão Europeia sobre o reforço da Garantia Jovem, o 

Secretário Confederal da CES, Ludovic Voet, disse que a Confederação não encontra na 

proposta apresentada garantias de que os jovens terão acesso às melhores 

oportunidades. “Temos a geração com o maior número de aptidões jamais visto, 

especialmente a nível digital, por isso esta geração não precisa de ações de formação 

intermináveis; precisa de empregos de qualidade. Os jovens querem empregos, não uma 

ponte para o emprego”, comentou Voet. “A CES crê que deve também haver critérios de 

qualidade mais fortes associados ao financiamento a fim de garantir que os dinheiros 

públicos são usados de forma eficaz. Isto deverá criar oportunidades com qualidade para 

os jovens entrarem no mercado de trabalho, não subsidiar empregos precários.” 

 Ler artigo completo 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/pt/ip_20_1193/IP_20_1193_PT.pdf
https://www.etuc.org/en/pressrelease/new-youth-guarantee-delivers-never-ending-training-rather-real-jobs


Página | 4 
 

Regulamentação sobre o equilíbrio entre vida profissional e pessoal em acordos de 

trabalho digitais flexíveis 

Os desenvolvimentos ao nível das tecnologias de informação e comunicação (TIC) têm sido 

um dos principais impulsionadores da mudança na vida profissional ao longo das últimas 

duas décadas. O teletrabalho e o trabalho móvel assente em TIC, em particular, são 

exemplos de como a tecnologia digital conduziu a práticas de local e tempo de trabalho 

mais flexíveis. No entanto, a possibilidade de trabalhar em qualquer lugar e momento 

pode levar a uma maior intensificação do trabalho, concorrência e demanda. Se estas 

contrapartidas não forem abordadas de forma explícita, poderão suplantar as vantagens 

que o trabalho flexível assente nas TIC proporciona ao equilíbrio entre vida profissional e 

pessoal. Enquadrado na pesquisa extensiva que a Eurofound está a desenvolver sobre o 

impacto do teletrabalho e do trabalho móvel assente em TIC ao nível das condições de 

trabalho e do equilíbrio entre vida pessoal e profissional, este relatório pretende divulgar 

junto dos decisores políticos formas de abordar novos desafios no mundo laboral e servir 

de referência para futuras iniciativas relacionadas com a digitalização, tempo de trabalho 

e equilíbrio entre vida profissional e pessoal. 

 Descarregar relatório 

 

Plano de Investimento para a Europa supera a meta de 500 mil milhões de euros antes 

do tempo 

A Comissão Europeia e o Grupo do Banco Europeu de Investimento (Grupo BEI) 

cumpriram o seu compromisso de mobilizar 500 mil milhões de euros de investimentos ao 

abrigo do Plano de Investimento para a Europa. Aproximadamente 1 400 operações foram 

aprovadas ao abrigo do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE), com base 

numa garantia orçamental da União Europeia e nos recursos próprios do Grupo BEI. Estas 

operações deverão gerar investimentos adicionais em torno de 514 mil milhões de euros 

em todos os países da UE e apoiar cerca de 1,4 milhões de pequenas e médias empresas. 

Quando o Conselho e o Parlamento acordaram alargar, em 2017, o âmbito e a dimensão 

do FEIE, o objetivo consistia em mobilizar 500 mil milhões de euros até ao final de 2020. 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19046en.pdf


Página | 5 
 

Os fundos destinavam-se a colmatar o défice de investimento resultante da crise 

financeira e económica que eclodiu em 2007 e 2008. 

Ao longo dos últimos anos, e sobretudo após o surto de coronavírus, as prioridades do 

FEIE mudaram, tendo este fundo inspirado o novo programa de investimento InvestEU, 

lançado pela Comissão para o período de 2021-2027, para além de já contribuir para a 

Iniciativa de Investimento em Resposta ao Coronavírus. O FEIE terá também um papel 

fundamental a desempenhar no quadro das diversas medidas preconizadas pelo 

instrumento NextGenerationUE para reconstruir a economia europeia na sequência do 

choque do coronavírus. Para o efeito, assegurará o reforço do Instrumento de Apoio à 

Solvabilidade, que tem por objeto prevenir a insolvência das empresas europeias. 

 Ler artigo completo 

 

Impulsionar a recuperação ecológica da UE: Comissão investe mil milhões de euros em 

projetos inovadores no domínio das tecnologias limpas 

A Comissão Europeia lançou no passado dia 3 de julho o primeiro convite à apresentação 

de propostas no âmbito do Fundo de Inovação, um dos maiores programas mundiais para 

a demonstração de tecnologias hipocarbónicas inovadoras, financiado por receitas 

provenientes do leilão de licenças de emissão do Regime de Comércio de Licenças de 

Emissão da UE. O Fundo de Inovação financiará tecnologias de ponta para energias 

renováveis, indústrias com utilização intensiva de energia, armazenamento de energia e 

captura, utilização e armazenamento de carbono. Irá estimular a recuperação ecológica 

através da criação de empregos locais e viáveis a longo prazo, abrindo o caminho para a 

neutralidade climática e reforçando a liderança tecnológica europeia à escala mundial. 

 Ler artigo completo 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/pt/ip_20_1231/IP_20_1231_PT.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/pt/ip_20_1250/IP_20_1250_PT.pdf
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Como pode a participação dos trabalhadores na tomada de decisões beneficiar as 

empresas? 

Como podem as empresas aproveitar os seus trabalhadores ao máximo? Segundo 

investigações sobre a gestão de recursos humanos, uma prática fundamental é o 

envolvimento e participação dos trabalhadores: permitir que os trabalhadores tomem 

decisões no seu próprio trabalho e contribuam para a tomada de decisões da empresa. 

Um grau elevado de participação dos trabalhadores cria ambientes de trabalho altamente 

motivacionais e fomentadores do desenvolvimento de competências. E é este o tipo de 

ambiente de trabalho de que as empresas precisam para responder às exigências da 

inovação e da adaptabilidade às mudanças tecnológicas numa economia impulsionada 

pelo conhecimento. Esta publicação da autoria da Eurofound examina as provas empíricas 

de que os locais de trabalho onde a participação dos trabalhadores é elevada são mais 

bem sucedidos no desenvolvimento de um desempenho elevado por parte dos seus 

trabalhadores do que aqueles com níveis de participação mais baixos. É analisada a 

influência da organização do trabalho em dois fatores que contribuem para o 

desempenho: o empenho e o desenvolvimento de competências. 

 Descarregar relatório 

 

Notas informativas da CES sobre a COVID-19 

Desde o final de Março, a Confederação Europeia de Sindicatos (CES) tem publicado uma 

série de notas informativas dedicadas à COVID-19 que analisam sob diversas perspetivas 

os impactos que a epidemia tem tido sobre os mercados de trabalho, os trabalhadores e 

cidadãos de toda a Europa. 

Estas notas informativas são produzidas pela CES com o apoio da ETUI e organizações 

filiadas na CES. Embora sejam feitos todos os eforços para que os dados sejam o mais 

fiáveis possíveis à data da publicação, são anunciados novos acordos e medidas todos os 

dias. As publicações disponíveis serão atualizadas periodicamente, ao mesmo tempo que 

serão produzidas outras sobre temas diferentes. 

 Notas informativas da CES sobre a COVID-19 

 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19006en.pdf
https://www.etuc.org/en/publication/covid-19-watch-etuc-briefing-notes
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Previsões económicas do verão de 2020: Uma recessão ainda mais profunda com 

divergências mais acentuadas 

Este ano, a economia da UE sofrerá uma profunda recessão em resultado da pandemia de 

coronavírus, apesar da resposta estratégica rápida e abrangente, tanto a nível da UE como 

a nível nacional. Uma vez que o levantamento das medidas de confinamento está a 

avançar a um ritmo mais lento do que o esperado nas previsões da primavera, o impacto 

na atividade económica em 2020 será mais significativo do que o previsto. 

De acordo com as previsões económicas do verão de 2020, a economia da área do euro 

registará uma contração de 8,7 % em 2020 e um crescimento de 6,1 % em 2021. Por sua 

vez, a economia da UE deverá contrair-se 8,3 % em 2020 e crescer 5,8 % em 2021. A 

contração em 2020 deverá, portanto, ser significativamente superior aos 7,7 % previstos 

para a área do euro e aos 7,4 % projetados para a UE no seu conjunto nas previsões da 

primavera. O crescimento em 2021 será também ligeiramente menos vigoroso do que o 

projetado na primavera. 

 Ler artigo completo 

 Previsões económicas do verão de 2020 

 

Coronavírus: Comissão adota novas medidas excecionais para apoiar o setor vitivinícola 

A Comissão adotou este mês um pacote adicional de medidas excecionais para apoiar o 

setor vitivinícola, na sequência da crise do coronovírus e das suas consequências para o 

setor. O setor vitivinícola é um dos setores agroalimentares mais afetados, devido às 

rápidas mudanças observadas a nível da procura e ao encerramento de restaurantes e 

bares em toda a UE, o que não foi compensado pelo consumo doméstico. 

Estas novas medidas preveem a autorização temporária da medidas de auto-organização 

do mercado por parte dos operadores, o aumento da contribuição da União Europeia para 

os programas nacionais de apoio ao setor vitivinícola e a introdução do pagamento de 

adiantamentos para a destilação e o armazenamento de crise. 

 Ler artigo completo 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/pt/ip_20_1269/IP_20_1269_PT.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/summer-2020-economic-forecast-deeper-recession-wider-divergences_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/pt/ip_20_1267/IP_20_1267_PT.pdf
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Salários mínimos em 2020: fará a COVID-19 desmoronar toda a luta feita até agora por 

salários justos? 

O salário mínimo, uma das pedras angulares da Comissão de Ursula von der Leyen, era um 

dos temas mais debatidos na UE no início do ano. E depois veio a crise sanitária da COVID-

19. Agora, com uma crise e recessão económica à espreita, a questão que se coloca não só 

é qual o impacto que a crise teve sobre quem aufere o salário mínimo, mas também qual 

o impacto que a mesma teve sobre o debate em si. Como podem a Comissão Europeia e 

os Estados Membros garantir salários mínimos justos e capazes de proporcionar padrões 

de vida dignos durante e a seguir a um “cisne negro” como a Coronacrise? 

 Ler artigo completo 

 

Apoiar uma economia com impacto neutro no clima: Comissão apresenta planos para o 

sistema energético do futuro e para o hidrogénio limpo 

Para alcançar a neutralidade climática até 2050, a Europa tem de transformar o seu 

sistema energético, o qual representa 75 % das emissões de gases com efeito de estufa da 

UE. As estratégias da UE para a integração do sistema energético e para o hidrogénio, 

adotadas este mês, irão preparar o caminho para um setor energético mais eficiente e 

interligado, impulsionado pelo duplo objetivo de um planeta mais limpo e de uma 

economia mais forte. 

As duas estratégias apresentam uma nova agenda de investimento em energias limpas, 

em conformidade com o pacote de recuperação da Comissão Next Generation EU e o 

Pacto Ecológico Europeu. Os investimentos previstos têm potencial para estimular a 

recuperação económica da crise do coronavírus. Criam empregos na Europa e dinamizam 

a nossa liderança e a nossa competitividade em indústrias estratégicas que são cruciais 

para a resiliência da Europa.  

 Ler artigo completo 

 

 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/blog/minimum-wages-in-2020-will-covid-19-derail-the-quest-for-fair-pay
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/pt/ip_20_1259/IP_20_1259_PT.pdf


Página | 9 
 

Resposta ao coronavírus: Comissão acolhe favoravelmente as «boas práticas» 

destinadas a aliviar os consumidores e as empresas 

A Comissão Europeia acolheu favoravelmente uma lista de «boas práticas» acordadas pelo 

setor financeiro e por organizações de consumidores e de empresas, a fim de ajudar a 

atenuar o impacto da pandemia de coronavírus. Esta lista estabelece concretamente a 

forma como os diferentes atores do mercado podem apoiar os cidadãos e as empresas 

durante a crise. 

As «boas práticas» apresentadas abrangem vários aspetos, nomeadamente: 

 Conceder moratórias de pagamento em relação aos empréstimos contraídos pelos 

consumidores e pelas empresas e às contribuições para os seguros: estas medidas 

podem ajudar aqueles que enfrentam dificuldades financeiras adiando os 

pagamentos; 

 Permitir pagamentos sem numerário mais seguros, garantindo ao mesmo tempo 

que os pagamentos em numerário continuem a ser possíveis para quem deles 

necessite; 

 Garantir que os empréstimos destinados a atenuar o impacto da crise do 

coronavírus sejam concedidos rapidamente e que as comissões de garantia e as 

taxas de juro sejam equitativas; 

 Fazer com que as indemnizações de seguros legítimas sejam tratadas e pagas o 

mais rapidamente possível. 

 Ler artigo completo 

 

Motoristas de longa distância ganham descansos reais com a aprovação do Pacote de 

Mobilidade 

Os motoristas de camiões, autocarros e outros pesados beneficiarão de descansos reais e 

mais tempo em casa sob as novas regras adotadas no passado dia 9 de julho pelo 

Parlamento Europeu, na sequência de uma campanha sindical de três anos liderada pela 

Federação Europeia de Transportes. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/pt/ip_20_1281/IP_20_1281_PT.pdf
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Os deputados apoiaram importantes reformas do setor dos transportes rodoviários, 

conhecidas como o Pacote de Mobilidade, que irão: 

 Conceder aos motoristas o direito de regressar a casa uma vez em cada três 

semanas e de ter descansos semanais em instalações adequadas; 

 Obrigar os veículos a retornar ao país onde está sediada a empresa a cada 8 

semanas, impedindo assim as empresas fictícias de contornar as obrigações 

salariais e de segurança social; 

 Garantir que todos os motoristas recebam um pagamento justo através de regras 

mais claras sobre o destacamento de motoristas e uma monitorização mais eficaz 

das operações transfronteiriças; 

 Melhorar a segurança dos motoristas e dos passageiros, impondo limites ao tempo 

de condução, antecipando em 10 anos a introdução de tacógrafos inteligentes. 

Mais de 4 milhões de pessoas estão empregadas como motoristas de pesados e 

autocarros na UE. Em 2018, morreram 3.310 pessoas em colisões com veículos pesados de 

mercadorias. 

 Ler artigo completo 

 

Coronavírus: Comissão reforça preparação sanitária para surtos futuros 

A Comissão Europeia apresentou medidas a tomar a curto prazo para reforçar a 

preparação sanitária da UE para surtos de COVID-19. Desde o início que a Comissão 

coordenou o intercâmbio de informações e recomendações relativamente às ações e 

medidas sanitárias transfronteiras. Uma vigilância contínua e uma resposta rápida por 

parte da Comissão e dos Estados-Membros são fundamentais para garantir a contenção 

da propagação do vírus e evitar novos confinamentos generalizados. 

A comunicação incide em todas as ações necessárias para melhorar a preparação, 

incluindo a realização de testes de diagnóstico e o rastreio de contactos, uma melhor 

vigilância da saúde pública e um acesso alargado a contramedidas médicas, como 

equipamentos de proteção individual, medicamentos e dispositivos médicos. As ações 

incluem também medidas para reforçar os meios de resposta a aumentos generalizados 

https://www.etuc.org/en/pressrelease/long-distance-drivers-win-real-rest-breaks-meps-back-mobility-package
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da procura de cuidados de saúde, contramedidas não farmacêuticas, apoio a minorias e 

pessoas vulneráveis e atividades destinadas a diminuir a carga associada à gripe sazonal. 

 Ler artigo completo 

 Comunicação sobre a preparação sanitária da UE a curto prazo para futuros 

surtos de COVID-19 

 

Tributação justa e simples: Comissão propõe um novo pacote de medidas com vista a 

contribuir para a retoma e o crescimento da Europa 

A Comissão Europeia adotou um novo pacote ambicioso de medidas fiscais no intuito de 

assegurar que a política fiscal da UE apoie a retoma económica da Europa e o seu 

crescimento a longo prazo. O pacote assenta em dois pilares: justiça e simplicidade. A 

tributação justa continua a ser uma das principais prioridades da Comissão Europeia, 

enquanto meio para proteger as receitas públicas, tendo um papel importante a 

desempenhar na retoma económica da UE a curto prazo e na prosperidade a longo prazo. 

O pacote apresentado procura fomentar a justiça fiscal, intensificando a luta contra os 

abusos fiscais, combatendo a concorrência fiscal desleal e aumentando a transparência no 

domínio da tributação. Paralelamente, coloca a tónica na simplificação das regras e dos 

procedimentos fiscais, a fim de melhorar o enquadramento para as empresas em toda a 

UE. Para o efeito, impõe-se eliminar os obstáculos fiscais e os encargos administrativos 

que recaem sobre os contribuintes nos setores mais diversos, a fim de facilitar a 

prosperidade e a expansão das empresas no mercado único. 

 Ler artigo completo 

 

Coronavírus: Comissão Europeia apela à adoção de medidas para proteger os 

trabalhadores sazonais 

A Comissão Europeia apresentou este mês orientações para assegurar a proteção dos 

trabalhadores sazonais na UE, no contexto da pandemia de coronavírus. São orientações 

para as autoridades nacionais, as inspeções do trabalho e os parceiros sociais, a fim de 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/pt/ip_20_1340/IP_20_1340_PT.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-short-term-eu-health-preparedness-future-covid-19-outbreaks_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-short-term-eu-health-preparedness-future-covid-19-outbreaks_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/pt/ip_20_1334/IP_20_1334_PT.pdf
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garantir os direitos, a saúde e a segurança dos trabalhadores sazonais e assegurar que os 

trabalhadores sazonais têm conhecimento dos seus direitos. 

Os trabalhadores sazonais fronteiriços gozam de um amplo conjunto de direitos, mas, 

devido à natureza temporária do seu trabalho, podem ser mais vulneráveis a condições 

precárias de trabalho e de vida. A pandemia de coronavírus tornou mais visíveis estas 

condições e, em algumas instâncias, agravou-as. Em alguns casos, estes problemas podem 

aumentar o risco de contaminação em grupo com COVID-19. 

 Ler artigo completo 

 Orientações sobre os trabalhadores sazonais na UE, no contexto do surto de 

COVID-19 

 

Fomentar a recuperação ecológica da UE: a União Europeia investe mais de dois mil 

milhões de euros em 140 projetos essenciais no setor dos transportes para relançar a 

economia 

A UE vai prestar ajuda à recuperação económica de todos os Estados-Membros, com a 

injeção de perto de 2,2 mil milhões de euros em 140 projetos essenciais no setor dos 

transportes. Estes projetos contribuirão para criar ligações de transportes necessárias em 

todo o continente, para apoiar os transportes sustentáveis e para criar emprego. Os 

projetos receberão o financiamento do Mecanismo Interligar a Europa (MIE), o regime de 

subvenções da UE que presta apoio às infraestruturas. 

Com este orçamento, a UE alcançará os seus objetivos climáticos definidos no Pacto 

Ecológico Europeu. Destacam-se particularmente os projetos destinados a reforçar os 

caminhos de ferro, incluindo as ligações transfronteiriças e as ligações aos portos e 

aeroportos. O transporte por vias navegáveis interiores é reforçado quantitativa e 

qualitativamente, com mais e melhores ligações multimodais às redes rodoviárias e 

ferroviárias. No setor marítimo, a prioridade é dada aos projetos de transporte marítimo 

de curta distância com utilização de combustíveis alternativos e à instalação de fontes de 

energia em terra para reduzir as emissões dos navios atracados. 

 Ler artigo completo 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/pt/ip_20_1342/IP_20_1342_PT.pdf
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22866&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22866&langId=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/pt/ip_20_1336/IP_20_1336_PT.pdf
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Guia Prático sobre Teletrabalho durante e após a pandemia de COVID-19 

Este Guia publicado pela OIT tem por objetivo fornecer recomendações práticas e 

exequíveis para o teletrabalho que sejam aplicáveis a uma vasta gama de atores; ajudar os 

decisores políticos a atualizar políticas existentes; e oferecer um enquadramento flexível 

através do qual as empresas do setor público e privado possam desenvolver ou atualizar 

as suas próprias políticas e práticas de teletrabalho. O Guia inclui também um conjunto de 

casos de estudo que mostram como os empregadores e decisores têm gerido o 

teletrabalho durante a pandemia de COVID-19 e retira daí as lições aprendidas nos últimos 

meses que são relevantes para o futuro do teletrabalho, após a pandemia. Por fim, o Guia 

apresenta também uma lista de ferramentas e recursos disponíveis. 

 Guia Prático sobre Teletrabalho durante e após a pandemia de COVID-19 

 

Ao seu dispor: as condições de trabalho dos trabalhadores dos serviços interativos 

Cerca de três quartos da força de trabalho da UE trabalham no setor dos serviços e uma 

parcela considerável de trabalhadores interage diretamente com os destinatários dos 

serviços que prestam, como clientes, pacientes, alunos e assim por diante. Isto pode ser 

exigente, pois sobrecarrega emocionalmente os trabalhadores de forma rotineira e pode 

afetar o bem-estar deles. Este dossier da Eurofound examina as condições de trabalho das 

pessoas que trabalham nos serviços interativos e analisa a qualidade de trabalho em 

comparação com um trabalhador normal. O estudo foca-se nas múltiplas exigências 

emocionais impostas aos trabalhadores e avalia em que medida os recursos específicos do 

trabalho (como o suporte social ou uma boa qualidade de gestão) podem ajudar a evitar 

os impactos negativos de tais exigências. À luz da pandemia de COVID-19, é dada especial 

atenção ao subgrupo de trabalhadores do setor da saúde. 

 Descarregar relatório 

 

 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_751232.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20016en.pdf
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Actualização sobre os mais recentes desenvolvimentos ao nível da vida profissional – 2º 

Trimestre 2020 

As atividades da Comissão Europeia e dos parceiros sociais em relação à pandemia de 

COVID-19, a audiência de alto nível sobre a implementação do Pilar Europeu dos Direitos 

Sociais e uma iniciativa justa de salário mínimo da UE são os principais tópicos de 

interesse neste artigo publicado pela Eurofound. Esta atualização relata os últimos 

desenvolvimentos na vida profissional da UE no segundo trimestre de 2020. 

 Ler artigo completo 

 

Reinventar os modelos de negócio durante uma pandemia: a necessidade gera a 

invenção 

A pandemia de COVID-19 apresentou às empresas um conjunto repentino e imprevisível 

de eventos que colocaram as suas fontes de receita em risco. Confrontadas com o 

confinamento, algumas não tiveram outra opção a não ser fechar portas. Outras abriram 

caminho reinventando-se para responder aos requisitos de distanciamento físico, 

alteraram a procura dos clientes ou provocaram interrupções nas cadeias de 

fornecimento. Sendo a necessidade a mãe da invenção, estas empresas reavaliaram 

rapidamente os seus modelos de negócios. É interessante notar que isto aconteceu não 

apenas entre empresas jovens e ágeis em setores inovadores, onde se espera encontrar 

soluções ágeis, mas também entre as empresas de maior renome, cujos tempos de reação 

costumam ser mais lentos devido a precedentes históricos e estruturas rígidas de tomada 

de decisão. 

 Ler artigo completo 

 

 

 

 

 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/article/2020/eu-level-latest-developments-in-working-life-q2-2020
https://www.eurofound.europa.eu/publications/article/2020/reinventing-business-models-in-a-pandemic-necessity-is-the-mother-of-invention
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Resposta ao coronavírus: contribuição dos mercados de capitais para a recuperação da 

Europa 

A Comissão Europeia adotou no passado dia 24 de julho, no âmbito da sua estratégia 

global para a recuperação da crise do coronavírus, um pacote de recuperação dos 

mercados de capitais. Em 28 de abril, a Comissão já tinha proposto um Pacote Bancário, 

para facilitar a concessão de empréstimos pelos bancos às famílias e às empresas em toda 

a UE. As medidas agora adotadas visam facilitar o apoio dos mercados de capitais às 

empresas europeias numa perspetiva da recuperação da crise. O pacote propõe 

alterações específicas às regras dos mercados de capitais, que incentivarão um maior 

investimento na economia, permitirão uma rápida recapitalização das empresas e 

aumentarão a capacidade dos bancos para financiar a recuperação. 

 Ler artigo completo 

 

CES congratula Plano de Recuperação da UE 

Reagindo à aprovação do Plano de Recuperação da UE por parte do Conselho Europeu, o 

Secretário-Geral da CES, Luca Visentini, comentou: 

“A aprovação deste plano de recuperação é uma boa notícia para os 60 milhões de 

trabalhadores espalhados por toda a UE que dependem de um rápido investimento para 

salvar os seus empregos ou evitar o desemprego de longa duração. A CES agradece aos 

presidentes Michel e von der Leyen e aos líderes mais otimistas pela sua persistência na 

obtenção de um acordo naquelas que foram as negociações europeias mais difíceis de 

sempre.” 

“A CES saúda a decisão de financiar o plano de recuperação através de Eurobonds 

garantidos diretamente pela UE, evitando assim uma dívida adicional insustentável para 

os estados membros.” 

Visentini criticou todavia o corte no Fundo de Transição Justa e nas medidas de saúde 

provocado pela redução de subvenções no plano de recuperação, bem como a atuação 

dos chamados “países frugais”, prometendo vigilância para impedir que o “travão de 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/pt/ip_20_1382/IP_20_1382_PT.pdf
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emergência” seja usado para provocar mais cortes e medidas de austeridade, que por sua 

vez alimentarão as vozes dos anti-europeístas. 

 Ler artigo completo 

 

Sindicatos apoiam eurodeputados que exigem melhorias no orçamento da UE e no plano 

de recuperação 

A propósito da resolução do Parlamento Europeu aprovada hoje sobre o Plano de 

Recuperação da UE e do Orçamento Europeu, o Secretário-Geral da CES, Luca Visentini, 

disse que “o Parlamento Europeu fez bem em atacar os cortes propostos pelo Conselho” e 

que “os sindicatos apoiam fortemente os eurodeputados que exigem que estes 

orçamentos sejam restaurados”, tendo ainda acrescentado que a CES e os sindicatos 

nacionais irão pressionar os ministros e a Comissão Europeia a apoiar as exigências do 

Parlamento. 

 Ler artigo completo 

 

Coronavírus: Comissão lança apelo a parcerias inovadoras de resposta e recuperação 

entre as regiões da UE 

A Comissão Europeia lançou no final de julho um convite à manifestação de interesse para 

parcerias temáticas com projetos de inovação inter-regional que apoiem a resposta e a 

recuperação após a pandemia de coronavírus. O objetivo do convite é ajudar as regiões a 

aproveitar as oportunidades decorrentes da crise, a desenvolver a resiliência e a construir 

uma transformação ecológica e digital para a recuperação dos setores mais afetados, 

como a saúde e o turismo. 

 Ler artigo completo 

 

 

 

https://www.etuc.org/en/pressrelease/eu-recovery-plan-good-news-60-million-risk-unemployment
Commenting%20on%20the%20European%20Parliament’s%20resolution,%20adopted%20today,%20on%20the%20EU%20Recovery%20Plan%20and%20EU%20budget%20which%20will%20lead%20to%20tough%20negotiations%20between%20the%20EU%20institutions,%20Luca%20Visentini,%20General%20Secretary%20of%20the%20European%20Trade%20Union%20Confederation%20said
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/pt/ip_20_1408/IP_20_1408_PT.pdf
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OCDE confirma que os “heróis da COVID” precisam da negociação coletiva para obter 

igualdade salarial 

A OCDE veio dar razão aos apelos dos sindicatos para que a UE estenda a abrangência da 

negociação coletiva a fim de acabar com a desigualdade salarial entre homens e mulheres, 

sobretudo para as mulheres que trabalharam na linha da frente da crise epidémica. 

O mais recente relatório publicado pela OCDE revela que as mulheres com empregos 

temporários e a tempo parcial enfrentam uma desigualdade salarial significativa, dando 

como exemplo profissionais essenciais como as cuidadoras e as funcionárias de limpeza. 

A organização defende que a negociação coletiva é uma ferramenta robusta para 

combater a desigualdade salarial, um argumento que a CES considera fundamental para 

convencer a Comissão Europeia a apoiar a negociação coletiva e a estabelecer medidas de 

transparência salarial vinculativas como a melhor forma de pôr fim à desigualdade salarial 

entre géneros. 

 Descarregar relatório da OCDE 

 Ler artigo completo 

 

Coronavírus: Comissão conclui negociações para garantir aos europeus futura vacina 

contra o coronavírus 

A Comissão Europeia concluiu as negociações exploratórias com uma empresa 

farmacêutica para adquirir uma potencial vacina contra a COVID-19. O contrato previsto 

com a Sanofi-GSK proporcionaria a todos os Estados-Membros da UE a opção de 

adquirirem a vacina. Nos termos do contrato, uma vez comprovada a segurança e a 

eficácia de uma vacina contra a COVID-19, a Comissão disporia de um quadro contratual 

para a compra de 300 milhões de doses em nome de todos os Estados-Membros da UE. A 

Comissão prossegue negociações intensas com outros fabricantes de vacinas. 

 Ler artigo completo 

 

 

http://www.oecd.org/gender/collective-bargaining-and-gender-wage-gap-2020.pdf
https://www.etuc.org/en/pressrelease/covid-heroes-need-collective-bargaining-win-equal-pay-confirms-oecd
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/pt/ip_20_1439/IP_20_1439_PT.pdf
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Dois milhões de trabalhadores destacados vão finalmente receber salário igual 

Dois milhões de europeus que trabalham no estrangeiro vão começar a usufruir de 

melhores salários e condições de trabalho a partir de Agosto deste ano, com a entrada em 

vigor da diretiva revista sobre trabalhadores destacados. A revisão, uma vez transposta 

para a legislação nacional dos diversos estados membros, consagra o princípio de salário 

igual para trabalho igual no mesmo local. A diretiva deverá também obrigar os 

empregadores a cobrir as despesas com a deslocação e alojamento dos trabalhadores 

destacados. As alterações à lei surgem na sequência de uma campanha sindical de 13 anos 

destinada a pôr fim a lacunas legais que permitiam a exploração de trabalhadores 

estrangeiros, sobretudo após o alargamento da UE. 

 Ler artigo completo 

 

 

 

 

 RELATÓRIO sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 

altera o Regulamento (UE) n.º 1303/2013 no que respeita aos recursos para a dotação 

específica destinada à Iniciativa para o Emprego dos Jovens - A9-0111/2020 

 

 ADENDA sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 

altera o Regulamento (UE) n.º 1303/2013 no que respeita aos recursos para a dotação 

específica destinada à Iniciativa para o Emprego dos Jovens (COM(2020)0206 ; C9-

0145/2020 ; 2020/0086(COD)) - A9-0111/2020(ERR01) 

 

 RELATÓRIO sobre a proposta de decisão do Conselho relativa às orientações para as 

políticas de emprego dos Estados-Membros - A9-0124/2020 

 

 RELATÓRIO sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa 

ao Programa Estratégico de Inovação do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia 

(EIT) para o período 2021-2027: Dinamizar os Talentos e as Capacidades de Inovação da 

Europa - A9-0121/2020 

 

 Texto aprovado - Os direitos das pessoas com deficiência intelectual e suas famílias 

durante a crise de COVID-19 - P9_TA-PROV(2020)0183 - Quarta-feira, 8 de Julho de 2020 

- Bruxelas - Edição provisória 

DOCUMENTOS DO PARLAMENTO EUROPEU 

 

https://www.etuc.org/en/pressrelease/two-million-posted-workers-finally-receive-equal-pay
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im51bm8uY29ycmVpYUB1Z3QucHQiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTA2Iiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjYxNTgyOTIwOSIsImxpbmtfaWQiOiI5MjMwMzA5NTciLCJ1cmkiOiJicDI6ZGlnZXN0IiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZXVyb3BhcmwuZXVyb3BhLmV1L2RvY2VvL2RvY3VtZW50L0EtOS0yMDIwLTAxMTFfUFQuaHRtbCIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MjQuMjM0MDM2MDEifQ.Q4h43UoplIEI1aTy3BNkhuHsAi7h_7TTy9imCTXlZYc
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im51bm8uY29ycmVpYUB1Z3QucHQiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTA2Iiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjYxNTgyOTIwOSIsImxpbmtfaWQiOiI5MjMwMzA5NTciLCJ1cmkiOiJicDI6ZGlnZXN0IiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZXVyb3BhcmwuZXVyb3BhLmV1L2RvY2VvL2RvY3VtZW50L0EtOS0yMDIwLTAxMTFfUFQuaHRtbCIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MjQuMjM0MDM2MDEifQ.Q4h43UoplIEI1aTy3BNkhuHsAi7h_7TTy9imCTXlZYc
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im51bm8uY29ycmVpYUB1Z3QucHQiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTA2Iiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjYxNTgyOTIwOSIsImxpbmtfaWQiOiI5MjMwMzA5NTciLCJ1cmkiOiJicDI6ZGlnZXN0IiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZXVyb3BhcmwuZXVyb3BhLmV1L2RvY2VvL2RvY3VtZW50L0EtOS0yMDIwLTAxMTFfUFQuaHRtbCIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MjQuMjM0MDM2MDEifQ.Q4h43UoplIEI1aTy3BNkhuHsAi7h_7TTy9imCTXlZYc
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im51bm8uY29ycmVpYUB1Z3QucHQiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTAyIiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjYxNTgyOTIwOSIsImxpbmtfaWQiOiI5MzY2NDEzNDEiLCJ1cmkiOiJicDI6ZGlnZXN0IiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZXVyb3BhcmwuZXVyb3BhLmV1L2RvY2VvL2RvY3VtZW50L0EtOS0yMDIwLTAxMTEtRVJSMDFfUFQucGRmIiwiYnVsbGV0aW5faWQiOiIyMDIwMDcwMy4yMzg1ODA4MSJ9.-u6-sPpAHRpD1SZTOzfthtwRvDCrIcrK-NDn1Uh-Xcw
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im51bm8uY29ycmVpYUB1Z3QucHQiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTAyIiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjYxNTgyOTIwOSIsImxpbmtfaWQiOiI5MzY2NDEzNDEiLCJ1cmkiOiJicDI6ZGlnZXN0IiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZXVyb3BhcmwuZXVyb3BhLmV1L2RvY2VvL2RvY3VtZW50L0EtOS0yMDIwLTAxMTEtRVJSMDFfUFQucGRmIiwiYnVsbGV0aW5faWQiOiIyMDIwMDcwMy4yMzg1ODA4MSJ9.-u6-sPpAHRpD1SZTOzfthtwRvDCrIcrK-NDn1Uh-Xcw
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im51bm8uY29ycmVpYUB1Z3QucHQiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTAyIiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjYxNTgyOTIwOSIsImxpbmtfaWQiOiI5MzY2NDEzNDEiLCJ1cmkiOiJicDI6ZGlnZXN0IiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZXVyb3BhcmwuZXVyb3BhLmV1L2RvY2VvL2RvY3VtZW50L0EtOS0yMDIwLTAxMTEtRVJSMDFfUFQucGRmIiwiYnVsbGV0aW5faWQiOiIyMDIwMDcwMy4yMzg1ODA4MSJ9.-u6-sPpAHRpD1SZTOzfthtwRvDCrIcrK-NDn1Uh-Xcw
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im51bm8uY29ycmVpYUB1Z3QucHQiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTAyIiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjYxNTgyOTIwOSIsImxpbmtfaWQiOiI5MzY2NDEzNDEiLCJ1cmkiOiJicDI6ZGlnZXN0IiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZXVyb3BhcmwuZXVyb3BhLmV1L2RvY2VvL2RvY3VtZW50L0EtOS0yMDIwLTAxMTEtRVJSMDFfUFQucGRmIiwiYnVsbGV0aW5faWQiOiIyMDIwMDcwMy4yMzg1ODA4MSJ9.-u6-sPpAHRpD1SZTOzfthtwRvDCrIcrK-NDn1Uh-Xcw
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im51bm8uY29ycmVpYUB1Z3QucHQiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTAwIiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjYxNTgyOTIwOSIsImxpbmtfaWQiOiI5MzY3NDk4MzMiLCJ1cmkiOiJicDI6ZGlnZXN0IiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZXVyb3BhcmwuZXVyb3BhLmV1L2RvY2VvL2RvY3VtZW50L0EtOS0yMDIwLTAxMjRfUFQuaHRtbCIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA3MDMuMjM4NzIyODEifQ.0IVBoiSKzZFFzX7uzpzCaqZqfTypF79cfG8ZxzRPnb8
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im51bm8uY29ycmVpYUB1Z3QucHQiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTAwIiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjYxNTgyOTIwOSIsImxpbmtfaWQiOiI5MzY3NDk4MzMiLCJ1cmkiOiJicDI6ZGlnZXN0IiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZXVyb3BhcmwuZXVyb3BhLmV1L2RvY2VvL2RvY3VtZW50L0EtOS0yMDIwLTAxMjRfUFQuaHRtbCIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA3MDMuMjM4NzIyODEifQ.0IVBoiSKzZFFzX7uzpzCaqZqfTypF79cfG8ZxzRPnb8
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im51bm8uY29ycmVpYUB1Z3QucHQiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTAwIiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjYxNTgyOTIwOSIsImxpbmtfaWQiOiI5Mzk5OTYxOTciLCJ1cmkiOiJicDI6ZGlnZXN0IiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZXVyb3BhcmwuZXVyb3BhLmV1L2RvY2VvL2RvY3VtZW50L0EtOS0yMDIwLTAxMjFfUFQuaHRtbCIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA3MDcuMjM5OTU5MjEifQ.atVkwETHCzGUTxGrZ_sjdmpQQHsgydgzq7COvHowhVU
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im51bm8uY29ycmVpYUB1Z3QucHQiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTAwIiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjYxNTgyOTIwOSIsImxpbmtfaWQiOiI5Mzk5OTYxOTciLCJ1cmkiOiJicDI6ZGlnZXN0IiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZXVyb3BhcmwuZXVyb3BhLmV1L2RvY2VvL2RvY3VtZW50L0EtOS0yMDIwLTAxMjFfUFQuaHRtbCIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA3MDcuMjM5OTU5MjEifQ.atVkwETHCzGUTxGrZ_sjdmpQQHsgydgzq7COvHowhVU
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im51bm8uY29ycmVpYUB1Z3QucHQiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTAwIiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjYxNTgyOTIwOSIsImxpbmtfaWQiOiI5Mzk5OTYxOTciLCJ1cmkiOiJicDI6ZGlnZXN0IiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZXVyb3BhcmwuZXVyb3BhLmV1L2RvY2VvL2RvY3VtZW50L0EtOS0yMDIwLTAxMjFfUFQuaHRtbCIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA3MDcuMjM5OTU5MjEifQ.atVkwETHCzGUTxGrZ_sjdmpQQHsgydgzq7COvHowhVU
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im51bm8uY29ycmVpYUB1Z3QucHQiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTAwIiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjYxNTgyOTIwOSIsImxpbmtfaWQiOiI5Mzk5OTYxOTciLCJ1cmkiOiJicDI6ZGlnZXN0IiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZXVyb3BhcmwuZXVyb3BhLmV1L2RvY2VvL2RvY3VtZW50L0EtOS0yMDIwLTAxMjFfUFQuaHRtbCIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA3MDcuMjM5OTU5MjEifQ.atVkwETHCzGUTxGrZ_sjdmpQQHsgydgzq7COvHowhVU
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im51bm8uY29ycmVpYUB1Z3QucHQiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTAwIiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjYxNTgyOTIwOSIsImxpbmtfaWQiOiI5NDI1NTUyMTMiLCJ1cmkiOiJicDI6ZGlnZXN0IiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZXVyb3BhcmwuZXVyb3BhLmV1L2RvY2VvL2RvY3VtZW50L1RBLTktMjAyMC0wMTgzX1BULnBkZiIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA3MDkuMjQxMjE2MDEifQ.-pgzZxyKQfC3uc6aGJoNoRGf1nBHKw68phScVPtKvAA
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