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ESPAÇO PÚBLICO EUROPEU 

O Espaço Público Europeu (EPE), conhecido como Espaço Europa, foi  
instituído em 2008 por iniciativa conjunta da Representação da Comissão 
Europeia (RCE) e do Gabinete de Informação do Parlamento Europeu em 
Portugal (GPE) e está situado no edifício Jean Monnet, em Lisboa. 

 

Promover o conhecimento e o debate junto dos cidadãos e, em particular 
junto dos jovens, contribuindo para o seu envolvimento na construção 
europeia é a missão do EPE.  

 

O Espaço Europa é, assim, um serviço orientado para o cidadão, 
sobretudo para a comunidade educativa, promovendo atividades 
pedagógicas — visitas de estudo, ações de formação, debates, concursos, 
exposições, etc — que visam complementar a informação curricular sobre 
a União Europeia.  

   

No ano letivo 2015/2016, realizaram-se 102 visitas de Instituições  de 
Ensino e Formação, oriundas de todo o país,  contemplando 2347 alunos 
e professores. De relevar que, 14 Escolas participaram com 322 alunos 
no Concurso “Euroscola — Portugal Europeu” e 17 Escolas, 306 alunos, 
no Concurso “Eu sou Europeu”.  

 

 Conheça e participe nas atividades propostas para o                 

ano letivo 2016/2017! 
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ESPAÇO EUROPA  

VISITAS ESCOLARES 

Os conteúdos das visitas              
seguem abordagens diferenciadas, 
consoante os ciclos de escolaridade. 

Destinatários  
Alunos do Ensino Básico, Ensino Secundário e Ensino 
Profissional. 

Metodologia 
Interativa, apelando à participação dos alunos, com recurso a 
equipamentos didáticos que permitem testar os conhecimentos e 
aprender mais sobre a UE. 

Duração 
1h30 a 2h00 

Como participar  
As escolas devem solicitar, via email, uma visita ao Espaço Europa. 

Temáticas Abordadas 
 
 Construção Europeia 

 Cidadania Europeia 

 Integração de Portugal na UE 

 Oportunidades para os Jovens 

 Prioridades da Comissão Europeia  

Avaliação    
Professores e alunos são convidados a avaliar as sessões e a fazer 
sugestões/recomendações. 

mailto:info@espaco-europa.eu�
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VISITAS ESCOLARES PARA OS MAIS JOVENS 

Levar os mais novos a conhecer a 
União Europeia, descobrindo as 
lendas da Europa é o objetivo   
desta atividade pedagógica.  

Destinatários  
Alunos do Pré-Escolar e  1º e 2º Ciclos do Ensino Básico 

Como participar  
As escolas devem solicitar, via email, uma visita ao Espaço Europa 
e a respetiva inscrição na iniciativa. 

ESPAÇO EUROPA  

Metodologia 
Interativa, apelando à participação dos alunos, com recurso a 
equipamentos didáticos que permitem conhecer/aprender mais 
sobre a UE. 

Duração 
1h a 1h30  

Avaliação    
Professores e alunos são convidados a avaliar as sessões e a fazer 
sugestões/recomendações. 

mailto:info@espaco-europa.eu�
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CONCURSO “EU SOU EUROPEU“ 

O concurso "Eu sou Europeu"     
pretende estimular a aprendizagem   
e a participação ativa dos jovens na 
União Europeia. 

 

Organização  
O concurso permite testar os conhecimentos dos alunos sobre a  
União Europeia — Construção Europeia, Símbolos, Alargamentos da 
União Europeia (nomeadamente a adesão de Portugal), papel e 
funcionamento das Instituições, Valores, Princípios e Direitos dos  
Cidadãos Europeus, etc. - na sequência da sua participação numa 
visita /sessão de informação no Espaço Europa. 

Destinatários  
Alunos dos estabelecimentos do 3º ciclo do Ensino Básico,  
preferencialmente membros de Clubes Europeus, com idade mínima 
de 13 anos a completar  até 31/12/2017. 

Como participar  
As escolas devem solicitar, via email, uma visita ao Espaço Europa e 
a respetiva inscrição no concurso (vide Regulamento no site do 
Espaço Europa). 

Concurso “Eu Sou Europeu” 
A participação no concurso pressupõe a resposta a um questionário 
de 10 perguntas de escolha múltipla por cada elemento da turma. 

Prémio  
Ao grupo vencedor será atribuído um prémio — apoio financeiro — 
para a realização de uma viagem a Bruxelas.  

mailto:info@espaco-europa.eu�
http://ec.europa.eu/portugal/pdf/espaco_europa/regulamento_concurso_eu_sou_europeu_2015_2016_pt.pdf�
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ESPAÇO EUROPA  

CONCURSO “EUROSCOLA - PORTUGAL EUROPEU”  

O concurso  “Euroscola ‐ Portugal 
Europeu”  tem como objetivo      
consciencializar os jovens sobre a 
sua condição de cidadãos europeus 
e a importância da sua 
intervenção / participação na União          
Europeia.  

Organização   
O concurso consiste numa avaliação de conhecimentos gerais              
sobre a União Europeia e dos decorrentes da sessão e da visita à            
Exposição “PORTUGAL EUROPEU — meio século de história”, 
disponível nas instalações do Espaço Europa, em Lisboa.  

Destinatários  
Alunos dos estabelecimentos de Ensino Secundário ou Profissional, 
com idade mínima de 16 anos, completados até 31/12/2016, e com 
idade máxima de 18 anos, completados até 30/06/2017.  

Como participar  
As escolas devem solicitar, via email, uma visita à exposição           
“PORTUGAL EUROPEU” e a respetiva inscrição no concurso (vide 
Regulamento no site do Espaço Europa). 

“Euroscola - Portugal Europeu”  
A participação no concurso obriga ao preenchimento de um      
questionário de 12 perguntas de escolha múltipla por cada          
elemento da turma. 

Prémio  
As 3 turmas que mais pontuarem serão convidadas a participar 
numa das sessões Euroscola, a realizar no Parlamento Europeu, em 
Estrasburgo, que decorrerão no primeiro semestre de 2017. 

mailto:info@espaco-europa.eu�
http://ec.europa.eu/portugal/pdf/espaco_europa/regulamento_concurso_euroescola_2015_2016_pt.pdf�
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ESPAÇO EUROPA  

EXPOSIÇÕES   

O Espaço Europa acolhe  
exposições sobre temas 
culturais da União Europeia. 

 

As exposições podem ser da 
iniciativa do Espaço Europa ou 
surgir por proposta de 
entidades e cidadãos. 

Exposições realizadas no ano letivo 2015/2016   
 

“Shaping Words/Artist Book - dos alunos Erasmus 2014/2015”    
outubro de 2015 

 “O Caminho para a Liberdade. Lituânia 1988–1991" 
novembro 2015  

 Exposição "Da União Europeia para o Mundo" 
 dezembro 2015 

 Fernando Pessoa: Portugal, a Europa e o Mundo na visão de  
 Laura Cesana”, janeiro 2016 

 “Deslocadas: Mulheres Refugiadas e Requerentes de Asilo na 
UE”, março 2016 

 “O Principezinho na Línguas da Europa”, maio 2016  

  

As suas ideias para o Espaço Europa, contam!   
 

Proponha uma iniciativa! 
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SESSÕES “HERANÇA CULTURAL DA EUROPA” 

Sessões de informação que 
procuram despertar os alunos 
para a importância da cultura 
e história da Europa, numa 
União que se pretende mais 
coesa na sua diversidade. 

Metodologia   
Sessões debate com os alunos. 

Destinatários  
Alunos dos Estabelecimentos do Ensino Básico, do Ensino              
Secundário e Profissional.   

Como participar 
As escolas devem solicitar, via email, uma visita ao Espaço Europa 
e a respetiva inscrição na iniciativa. 

mailto:info@espaco-europa.eu�


 10 

 

ESPAÇO EUROPA  

PONTO DE INFORMAÇÃO / SERVIÇO DE REFERÊNCIA  

Tem questões sobre a União     
Europeia? 

 

Não consegue encontrar a            
informação que pretende ou 
necessita de esclarecimentos? 

 

Contacte-nos!  

O ESPAÇO PÚBLICO EUROPEU FOI CRIADO PARA O INFORMAR! 

mailto:info@espaco-europa.eu�
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PUBLICAÇÕES  

O Espaço Europa é um espaço 
privilegiado de documentação  
sobre a UE.  

Como solicitar documentação?    
Presencialmente:  9h—18h 

Telefone: 21 350 98 36   

email: info@espaco-europa.eu  

 

JÁ CONHECE A EUBOOKSHOP?   

A Livraria em linha das publicações das instituições europeias 

VISITE-NOS EM   

http://bookshop.europa.eu 

mailto:info@espaco-europa.eu�
http://bookshop.europa.eu/�
http://bookshop.europa.eu/�
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ESPAÇO EUROPA  

RECURSOS PEDAGÓGICOS DISPONÍVEIS ONLINE 

Espaço dos Professores 

Material didático sobre a União Europeia e as 
suas principais políticas. Pode encontrar desde 
livros para colorir, folhetos, dossiês de 
informação e muitos outros artigos 
categorizados por faixas etárias. 

 

http://europa.eu/teachers-corner/index_pt.htm 

Espaço dos alunos 

Jogos pedagógicos e informação sobre as mais 
diversas áreas da União Europeia.  

http://europa.eu/kids-corner/index_pt.htm 

 

Portal europa.eu  

O portal oficial da União Europeia. 

http://europa.eu 

Aprender Europa 

Sala do aluno 

Sala do professor  

 http://aprendereuropa.pt  

http://europa.eu/teachers-corner/index_pt.htm�
http://europa.eu/kids-corner/index_pt.htm�
http://europa.eu�
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Horário 

9h—18h 

 

Contactos 

Tel.: 213 509 836  

URL:  www.espaco‐europa.eu 

email:  info@espaco‐europa.eu 

 

Espaço Europa 

Atualmente, o Gabinete do Parlamento Europeu e a Representação da Comissão 

Europeia em Portugal contam com o apoio do Centro de Informação Europeia 

Jacques Delors (CIEJD) ‐ DGAE/MNE na gestão do Espaço Europa. 

setembro, 2016 

 


