
 

PROMOVIDA PELA EUROPE DIRECT VISEU DÃO LAFÕES: 

EXPOSIÇÃO SOBRE “PILAR EUROPEU  
DOS DIREITOS SOCIAIS” EM MANGUALDE 

Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, de 13 a 18 de setembro. 
 

A Biblioteca Municipal Dr. 
Alexandre Alves, em 
Mangualde, acolhe de 13 a 
18 de setembro a 
Exposição sobre “Pilar 
Europeu dos Direitos 
Sociais” promovida pela 
Europe Direct Viseu Dão 
Lafões. Fruto de uma 
iniciativa da 
Representação da 
Comissão Europeia em 
Portugal, esta exibição visa 
dar a conhecer, de forma 
imersiva, os 20 princípios 
do Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais, que constituem o quadro de orientação para a construção de uma Europa social forte, justa, 
inclusiva e plena de oportunidades. Estes princípios estão estruturados em torno de três grandes prioridades: 
igualdade de oportunidades e acesso ao mercado de trabalho; condições de trabalho justas; proteção e inclusão 
social. 
 
A entrada é livre, sendo fundamental o respeito das regras de saúde pública em vigor.  
 
Constituída por 24 painéis, esta exposição vai realizar uma itinerância por algumas das bibliotecas que compõem a 
Rede Intermunicipal de Bibliotecas Viseu Dão Lafões (RIBVDL), marcando presença nos seguintes concelhos: Nelas 
(30 de agosto a 3 de setembro); Santa Comba Dão (6 de setembro a 11 de setembro); Mangualde (13 de setembro a 
18 de setembro); Penalva do Castelo (20 de Setembro a 25 de setembro); Sátão (27 de setembro a 01 de outubro); 
Castro Daire (4 de outubro a 9 de outubro); São Pedro do Sul (11 de outubro a 16 de outubro); Vouzela (18 de outubro 
a 23 de outubro). Visitando, ainda, o Centro Europe Direct Viseu Dão Lafões (25 de outubro a 30 de outubro), na Casa 
do Adro. 
 
Segundo o Gestor do Europe Direct Viseu Dão Lafões, José Carlos Almeida, “Ao promover esta exposição, o Europe 
Direct Viseu Dão Lafões procura contribuir, a nível local, não só, para estimular o debate público, mas também, 
para informar e consciencializar os cidadãos relativamente às mais recentes políticas de âmbito europeu em torno 
dos direitos sociais”. 
 
Visita à Exposição Virtual Pilar Social Europeu em: https://pilarsocialeuropeu.pt  
 

Mangualde, 10 de setembro de 2021. 
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