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Nenhuma de particular relevância. 

 

 

 

 

Mercado Único Digital: Comissão congratula-se com a votação do Parlamento Europeu 

sobre as novas regras relativas à partilha de dados do setor público 

O Parlamento Europeu aprovou a Diretiva «Dados Abertos e Informações do Setor 

Público» que melhorará significativamente a disponibilidade e a utilização inovadora dos 

dados do setor público e financiados por fundos públicos, contribuindo, por sua vez, para 

o desenvolvimento de tecnologias com utilização intensiva de dados, como a inteligência 

artificial. A Diretiva deve agora ser formalmente adotada pelo Conselho da UE. Os 

Estados-Membros disporão em seguida de um prazo de dois anos para proceder à 

transposição das regras revistas antes da sua entrada em vigor. A Comissão começará a 

trabalhar com os Estados-Membros na identificação dos conjuntos de dados de elevado 

valor, que serão estabelecidos num ato de execução. 

Mais informações: 

 Comunicado de imprensa 

 

 

Semana Europeia da Juventude 2019: «A democracia e eu» 

A Semana Europeia da Juventude realiza-se de dois em dois anos. Celebra e promove 

atividades dirigidas aos jovens, através de eventos organizados em todos os países que 

participam no programa Erasmus+. A nona edição da Semana Europeia da Juventude, 

realizada entre 29 de Abril e 5 de Maio, tem como tema «A democracia e eu». A par das 

atividades organizadas ao longo da semana em todos os países participantes, centenas de 

jovens farão ouvir a sua voz em dois grandes eventos que decorrem em Bruxelas, em 29 e 

30 de abril. Na perspetiva das próximas eleições para o Parlamento Europeu, entre 23 e 26 

de maio, os debates realizados no âmbito desta edição da Semana Europeia da Juventude 

CONSULTAS PÚBLICAS 

 

INFORMAÇÃO DIVERSA 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-525_pt.htm
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centrar-se-ão na forma como os jovens podem participar ativamente nas respetivas 

comunidades e influenciar as decisões democráticas. 

Em 30 de abril, o Comissário responsável pela Educação, Cultura, Juventude e Desporto, 

Tibor Navracsics, presidirá a uma sessão do Diálogo com os Cidadãos destinada aos 

jovens, bem como a um debate no Parlamento Europeu em Bruxelas, reunindo mais de 

800 jovens que irão discutir a participação democrática, bem como o impacto do Corpo 

Europeu de Solidariedade para os jovens, as ONG e as comunidades locais. 

Mais informações: 

 Semana Europeia da Juventude 

 Corpo Europeu de Solidariedade 

 

 

União para o Mediterrâneo compromete-se a responder aos desafios do emprego na 

região euro-mediterrânica 

Na quarta conferência Ministerial sobre Emprego e Trabalho, realizada em Portugal em 2 

e 3 de abril sob o tema «Emprego, competências e oportunidades para todos», os 

Estados-Membros da União para o Mediterrâneo (UM) imprimiram uma nova dinâmica à 

integração social e económica na região euro-mediterrânica. Os ministros destacaram 

quatro prioridades de ação, sublinharam a necessidade de avaliar o impacto das políticas e 

acordaram em lançar uma «comunidade de práticas» para o intercâmbio de experiências 

positivas. Os participantes na conferência debateram as necessidades mais prementes do 

mercado de trabalho na região euro-mediterrânica, em especial as persistentes 

desigualdades no acesso ao emprego que afetam, sobretudo, as mulheres e os jovens. A 

este respeito, os ministros sublinharam que o progresso económico e a coesão social 

devem andar a par e reiteraram o compromisso de criar as condições necessárias para 

integrar a dimensão de género nas políticas de emprego e de trabalho. 

Mais informações: 

 Declaração Ministerial sobre Emprego e Trabalho 

 

 

 

http://www.youthweek.eu/
https://europa.eu/youth/solidarity_pt
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20942&langId=en
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O futuro do trabalho: Conferência de alto nível debate formas de a UE enfrentar 

desafios e aproveitar oportunidades 

Organizada pela Comissão Europeia, a conferência «O futuro do trabalho: Hoje. Amanhã. 

Para Todos» suscitou um debate aberto sobre as principais mudanças que ocorrem no 

mundo do trabalho. A conferência, sob a égide do presidente Jean-Claude Juncker, do 

vice-presidente Valdis Dombrovskis e da Comissária Marianne Thyssen, contou com cerca 

de 500 participantes, entre os quais ministros, representantes de instituições e agências 

da UE, governos nacionais, parceiros sociais, sociedade civil, meios académicos e meios de 

comunicação, que exploraram formas de aproveitar melhor essas mudanças em benefício 

dos trabalhadores, das empresas, da sociedade e da economia. As rápidas transformações 

em curso levaram a União Europeia a tomar medidas para assegurar que as políticas 

sociais e de emprego da Europa continuam a corresponder às realidades do mundo de 

hoje e de amanhã. Com a proclamação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, a UE definiu 

20 princípios e direitos fundamentais para garantir mercados de trabalho e sistemas de 

proteção social justos e eficazes no século XXI. Atualmente, estão em curso trabalhos para 

garantir a sua aplicação na UE e nos Estados-Membros. 

Mais informações: 

 Hiperligação para a página Web da conferência com um programa pormenorizado 

e transmissão vídeo em contínuo 

 Ficha informativa: Principais números do desemprego 

 Ficha informativa: Prioridades sociais do mandato da Comissão Juncker 

 

 

União dos Mercados de Capitais: Parlamento Europeu apoia medidas essenciais para 

estimular o emprego e o crescimento 

A Comissão congratulou-se com a votação final do Parlamento Europeu sobre a legislação 

que lança os alicerces para uma União dos Mercados de Capitais (UMC). Esta adoção de 

um número substancial de propostas constitui mais um passo em direção à conclusão da 

UMC, uma das principais prioridades políticas da Comissão Juncker.  

O projeto da União dos Mercados de Capitais tem estado no âmago dos objetivos 

prosseguidos pela atual Comissão no sentido de estimular o crescimento na Europa, 

investir na inovação e promover a competitividade da UE à escala mundial. Agora que já 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=101&eventsId=1386&furtherEvents=yes#navItem-1
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=101&eventsId=1386&furtherEvents=yes#navItem-1
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20772&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20458&langId=en
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foram acordadas 11 das 13 propostas apresentadas, a UMC tornar-se-á uma verdadeira 

força motriz do investimento no mercado único, proporcionando às empresas da UE novas 

fontes de financiamento e aos cidadãos oportunidades de aforro para o seu futuro. A UMC 

canaliza o investimento em prol de projetos favoráveis ao ambiente, contribuindo assim 

para a agenda sustentável e neutra em carbono da UE. Uma UMC sólida é igualmente 

necessária para complementar a União Bancária e fortalecer a União Económica e 

Monetária e o papel internacional do euro. 

Artigo completo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2130_pt.pdf 

 

 

A união faz a força: Comissão apresenta recomendações para a próxima agenda 

estratégica da UE para 2019-2024 

Em antecipação à reunião dos líderes da UE27 em Sibiu, Roménia, no dia 9 de maio de 

2019, a Comissão Europeia apresentou várias recomendações políticas sobre a forma 

como a Europa pode moldar o seu futuro num mundo cada vez mais multipolar e incerto. 

Com as eleições para o Parlamento Europeu de 23-26 de maio de 2019 e com a 

consequente mudança de liderança política das instituições da UE, chegou o momento de 

novas orientações políticas e novas prioridades. Uma vez que tanto as prioridades que 

estabelecemos como a forma como explicamos e colaboramos com os europeus serão 

decisivas para o reforço da nossa União, a Comissão apresenta também sugestões sobre a 

melhor forma de comunicar as nossas decisões coletivas. Estes elementos constituem o 

contributo da Comissão para a próxima agenda estratégica para 2019-2024. 

Mais informações: 

 A Europa em maio de 2019: Preparar uma União mais unida, mais forte e mais 
democrática num mundo cada vez mais incerto 

 

 

CES publica relatório “Novas estratégias sindicais para novas formas de emprego” 

O novo relatório divulgado pela Confederação Europeia de Sindicatos é o produto de uma 

investigação destinada a explorar opções para novos enquadramentos legais motivados 

pela emergência de “novas formas de emprego“ e, em particular, pelo crescimento de 

formas de trabalho que não são abrangidas pelos tradicionais sistemas de proteção social 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2130_pt.pdf
https://ec.europa.eu/commission/files/europe-may-2019-preparing-more-united-stronger-and-more-democratic-union-increasingly-uncertain-world_en
https://ec.europa.eu/commission/files/europe-may-2019-preparing-more-united-stronger-and-more-democratic-union-increasingly-uncertain-world_en
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laborais e sociais. Fazendo uso de dados recolhidos da Áustria, Bélgica, França, Itália, 

Suécia, Espanha, Alemanha e Reino Unido, o relatório começa por identificar semelhanças 

e diferenças entre estes países e posteriormente analisa como as diferentes legislações 

nacionais e os diversos sistemas de negociação coletiva de cada país abordam 

determinadas questões ao nível do trabalho independente. 

Este estudo proporciona assim uma perspetiva comparativa útil sobre a situação dos 

trabalhadores independentes na Europa. 

Relatório: 

https://www.etuc.org/sites/default/files/document/file/2019-

04/2019_new%20trade%20union%20strategies%20for%20new%20forms%20of%20emplo

yment_0.pdf 

 

 

Declaração da Comissária Marianne Thyssen por ocasião do Dia Internacional do 

Trabalhador  

«Amanhã, comemoramos o Dia Internacional do Trabalhador, também conhecido como 

Dia do Trabalho. Este ano, parece-nos particularmente oportuno fazer um balanço 

retrospetivo, ao mesmo tempo que lançamos um olhar para o futuro.  

Nos últimos doze meses, com base em propostas apresentadas pela Comissão Europeia, a 

UE conseguiu progressos significativos na melhoria dos direitos dos trabalhadores. Com a 

adoção de novas regras em matéria de condições de trabalho transparentes e previsíveis, 

reforçámos a proteção dos trabalhadores mais vulneráveis no mundo do trabalho de hoje, 

especialmente os que exercem a respetiva atividade ao abrigo de contratos de emprego 

atípicos. Além disso, tomámos medidas para garantir que todos os trabalhadores estão 

suficientemente cobertos por regimes de segurança social e protegidos contra a incerteza 

económica, independentemente do seu estatuto profissional. As novas regras da UE em 

matéria de conciliação entre a vida profissional e a vida privada ajudarão os progenitores 

e os cuidadores que exercem uma atividade profissional a conciliá-la com as suas 

responsabilidades familiares, tendo por base o princípio da igualdade de oportunidades 

entre homens e mulheres. A nova Autoridade Europeia do Trabalho favorecerá uma 

https://www.etuc.org/sites/default/files/document/file/2019-04/2019_new%20trade%20union%20strategies%20for%20new%20forms%20of%20employment_0.pdf
https://www.etuc.org/sites/default/files/document/file/2019-04/2019_new%20trade%20union%20strategies%20for%20new%20forms%20of%20employment_0.pdf
https://www.etuc.org/sites/default/files/document/file/2019-04/2019_new%20trade%20union%20strategies%20for%20new%20forms%20of%20employment_0.pdf
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mobilidade laboral justa na UE, tanto para os trabalhadores transfronteiriços como para 

as respetivas empresas. A UE aumentou a proteção contra vários produtos químicos 

cancerígenos no local de trabalho. Importa ainda salientar que mais de 80 milhões de 

pessoas com deficiência beneficiarão de um acesso mais fácil a produtos e serviços 

essenciais, tais como telefones, computadores, livros eletrónicos e comércio eletrónico, 

graças à nova lei europeia em matéria de deficiência.  

Todas estas iniciativas integram-se no trabalho que desenvolvemos diariamente para dar 

substância ao Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Hoje e doravante, o Pilar é o quadro 

orientador da nossa ação e continuará, no futuro, a guiar os decisores na adoção de regras 

melhores e mais justas, de modo a que a Europa Social possa dar resposta aos desafios do 

século XXI.  

O Pilar Europeu dos Direitos Sociais recorda-nos a todo o momento que, para construir a 

Europa Social que queremos, é necessário que as instituições da UE, os Estados-Membros e 

os parceiros sociais, no âmbito das respetivas competências e com os instrumentos de que 

dispõem, trabalhem lado a lado. Na próxima semana, em Sibiu, os líderes europeus reunir-

se-ão para debater o futuro da Europa. Estou convicta de que a Europa social continuará a 

figurar no topo das prioridades, de modo a que as nossas conquistas se traduzam em 

benefícios para todos.»  

Mais informações 

 Sítio Web sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais 

 Ficha informativa sobre as prioridades sociais da Comissão Juncker 

 

 

 

 

 Texto aprovado - Orientações para as políticas de emprego dos Estados-

Membros * - P8_TA-PROV(2019)0337 - Quinta-feira, 4 de Abril de 2019 - Bruxelas 

- Edição provisória 

 

 Texto aprovado - Pedido de parecer ao Tribunal de Justiça sobre a adesão da UE à 

Convenção para a Prevenção e o Combate à Violência Contra as Mulheres e a 

DOCUMENTOS DO PARLAMENTO EUROPEU 

 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_pt
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social_priorities_juncker_commission_en.pdf
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im51bm8uY29ycmVpYUB1Z3QucHQiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTEyIiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjYxNTgyOTIwOSIsImxpbmtfaWQiOiI1NDk2NDQ3MDkiLCJ1cmkiOiJicDI6ZGlnZXN0IiwidXJsIjoiaHR0cDovL3d3dy5ldXJvcGFybC5ldXJvcGEuZXUvc2lkZXMvZ2V0RG9jLmRvP3R5cGU9VEEmcmVmZXJlbmNlPVA4LVRBLTIwMTktMDMzNyZmb3JtYXQ9WE1MJmxhbmd1YWdlPVBUIiwiYnVsbGV0aW5faWQiOiIyMDE5MDQwNC40MjU5MTcxIn0.-QtBstMcReFvQdVgzI_POBKGNzsdz_1Jm4fyXF9-3Bo
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im51bm8uY29ycmVpYUB1Z3QucHQiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTEyIiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjYxNTgyOTIwOSIsImxpbmtfaWQiOiI1NDk2NDQ3MDkiLCJ1cmkiOiJicDI6ZGlnZXN0IiwidXJsIjoiaHR0cDovL3d3dy5ldXJvcGFybC5ldXJvcGEuZXUvc2lkZXMvZ2V0RG9jLmRvP3R5cGU9VEEmcmVmZXJlbmNlPVA4LVRBLTIwMTktMDMzNyZmb3JtYXQ9WE1MJmxhbmd1YWdlPVBUIiwiYnVsbGV0aW5faWQiOiIyMDE5MDQwNC40MjU5MTcxIn0.-QtBstMcReFvQdVgzI_POBKGNzsdz_1Jm4fyXF9-3Bo
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im51bm8uY29ycmVpYUB1Z3QucHQiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTEyIiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjYxNTgyOTIwOSIsImxpbmtfaWQiOiI1NDk2NDQ3MDkiLCJ1cmkiOiJicDI6ZGlnZXN0IiwidXJsIjoiaHR0cDovL3d3dy5ldXJvcGFybC5ldXJvcGEuZXUvc2lkZXMvZ2V0RG9jLmRvP3R5cGU9VEEmcmVmZXJlbmNlPVA4LVRBLTIwMTktMDMzNyZmb3JtYXQ9WE1MJmxhbmd1YWdlPVBUIiwiYnVsbGV0aW5faWQiOiIyMDE5MDQwNC40MjU5MTcxIn0.-QtBstMcReFvQdVgzI_POBKGNzsdz_1Jm4fyXF9-3Bo
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im51bm8uY29ycmVpYUB1Z3QucHQiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTM0Iiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjYxNTgyOTIwOSIsImxpbmtfaWQiOiI1NDk2NDQ3NTciLCJ1cmkiOiJicDI6ZGlnZXN0IiwidXJsIjoiaHR0cDovL3d3dy5ldXJvcGFybC5ldXJvcGEuZXUvc2lkZXMvZ2V0RG9jLmRvP3R5cGU9VEEmcmVmZXJlbmNlPVA4LVRBLTIwMTktMDM1NyZmb3JtYXQ9WE1MJmxhbmd1YWdlPVBUIiwiYnVsbGV0aW5faWQiOiIyMDE5MDQwNC40MjU5MTcxIn0.QTHEW01RyPq0CwD_a0jVVDr0Rg_IkMQXqajfDKpl8yo
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im51bm8uY29ycmVpYUB1Z3QucHQiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTM0Iiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjYxNTgyOTIwOSIsImxpbmtfaWQiOiI1NDk2NDQ3NTciLCJ1cmkiOiJicDI6ZGlnZXN0IiwidXJsIjoiaHR0cDovL3d3dy5ldXJvcGFybC5ldXJvcGEuZXUvc2lkZXMvZ2V0RG9jLmRvP3R5cGU9VEEmcmVmZXJlbmNlPVA4LVRBLTIwMTktMDM1NyZmb3JtYXQ9WE1MJmxhbmd1YWdlPVBUIiwiYnVsbGV0aW5faWQiOiIyMDE5MDQwNC40MjU5MTcxIn0.QTHEW01RyPq0CwD_a0jVVDr0Rg_IkMQXqajfDKpl8yo
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Violência Doméstica - P8_TA-PROV(2019)0357 - Quinta-feira, 4 de Abril de 2019 - 

Bruxelas - Edição provisória 

 

 Texto aprovado - Conciliação entre a vida profissional e a vida familiar dos 

progenitores e cuidadores ***I - P8_TA-PROV(2019)0348 - Quinta-feira, 4 de 

Abril de 2019 - Bruxelas - Edição provisória 

 

 Texto aprovado - Condições de trabalho transparentes e previsíveis na União 

Europeia ***I - P8_TA-PROV(2019)0379 - Terça-feira, 16 de Abril de 2019 - 

Estrasburgo - Edição provisória 

 

 Texto aprovado - Autoridade Europeia do Trabalho ***I - P8_TA-

PROV(2019)0380 - Terça-feira, 16 de Abril de 2019 - Estrasburgo - Edição 

provisória 

 

 

 

 

 

 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im51bm8uY29ycmVpYUB1Z3QucHQiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTUyIiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjYxNTgyOTIwOSIsImxpbmtfaWQiOiI1NDk2NDQ4MDkiLCJ1cmkiOiJicDI6ZGlnZXN0IiwidXJsIjoiaHR0cDovL3d3dy5ldXJvcGFybC5ldXJvcGEuZXUvc2lkZXMvZ2V0RG9jLmRvP3R5cGU9VEEmcmVmZXJlbmNlPVA4LVRBLTIwMTktMDM0OCZmb3JtYXQ9WE1MJmxhbmd1YWdlPVBUIiwiYnVsbGV0aW5faWQiOiIyMDE5MDQwNC40MjU5MTcxIn0.Y-6rNda5Uiy65AwJl12P1-Aa9QoVhAsrrjKjIuLUbcs
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im51bm8uY29ycmVpYUB1Z3QucHQiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTUyIiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjYxNTgyOTIwOSIsImxpbmtfaWQiOiI1NDk2NDQ4MDkiLCJ1cmkiOiJicDI6ZGlnZXN0IiwidXJsIjoiaHR0cDovL3d3dy5ldXJvcGFybC5ldXJvcGEuZXUvc2lkZXMvZ2V0RG9jLmRvP3R5cGU9VEEmcmVmZXJlbmNlPVA4LVRBLTIwMTktMDM0OCZmb3JtYXQ9WE1MJmxhbmd1YWdlPVBUIiwiYnVsbGV0aW5faWQiOiIyMDE5MDQwNC40MjU5MTcxIn0.Y-6rNda5Uiy65AwJl12P1-Aa9QoVhAsrrjKjIuLUbcs
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im51bm8uY29ycmVpYUB1Z3QucHQiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTUyIiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjYxNTgyOTIwOSIsImxpbmtfaWQiOiI1NDk2NDQ4MDkiLCJ1cmkiOiJicDI6ZGlnZXN0IiwidXJsIjoiaHR0cDovL3d3dy5ldXJvcGFybC5ldXJvcGEuZXUvc2lkZXMvZ2V0RG9jLmRvP3R5cGU9VEEmcmVmZXJlbmNlPVA4LVRBLTIwMTktMDM0OCZmb3JtYXQ9WE1MJmxhbmd1YWdlPVBUIiwiYnVsbGV0aW5faWQiOiIyMDE5MDQwNC40MjU5MTcxIn0.Y-6rNda5Uiy65AwJl12P1-Aa9QoVhAsrrjKjIuLUbcs
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im51bm8uY29ycmVpYUB1Z3QucHQiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTAwIiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjYxNTgyOTIwOSIsImxpbmtfaWQiOiI1NTc2MTE5NjUiLCJ1cmkiOiJicDI6ZGlnZXN0IiwidXJsIjoiaHR0cDovL3d3dy5ldXJvcGFybC5ldXJvcGEuZXUvc2lkZXMvZ2V0RG9jLmRvP3R5cGU9VEEmcmVmZXJlbmNlPVA4LVRBLTIwMTktMDM3OSZmb3JtYXQ9WE1MJmxhbmd1YWdlPVBUIiwiYnVsbGV0aW5faWQiOiIyMDE5MDQxNi40ODAyODUxIn0.oIgMWVmsAchdyOLVcy_tDUowDA-m93708Qfxro6ayDk
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im51bm8uY29ycmVpYUB1Z3QucHQiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTAwIiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjYxNTgyOTIwOSIsImxpbmtfaWQiOiI1NTc2MTE5NjUiLCJ1cmkiOiJicDI6ZGlnZXN0IiwidXJsIjoiaHR0cDovL3d3dy5ldXJvcGFybC5ldXJvcGEuZXUvc2lkZXMvZ2V0RG9jLmRvP3R5cGU9VEEmcmVmZXJlbmNlPVA4LVRBLTIwMTktMDM3OSZmb3JtYXQ9WE1MJmxhbmd1YWdlPVBUIiwiYnVsbGV0aW5faWQiOiIyMDE5MDQxNi40ODAyODUxIn0.oIgMWVmsAchdyOLVcy_tDUowDA-m93708Qfxro6ayDk
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