
 

  

 

Notícia - II Encontro Nacional dos Clubes Europeus 

 

Decorreu no dia 5 de novembro, na Escola Secundária de Vergílio Ferreira, em Lisboa, o 

II Encontro Nacional dos Clubes Europeus.  

O evento, que contou com a inscrição de mais de 100 participantes de todo o país, 

abordou temáticas relacionadas com os clubes europeus, a cidadania e os valores europeus.  

Durante a manhã decorreram dois painéis, o primeiro subordinado ao tema “Para uma 

Europa de Valores”, dinamizado por Alice Ramos (Instituto de Ciências Sociais da Universidade 

de Lisboa) onde se debateram ideias como: o que são valores? Porque são importantes? Como 

se organizam? Quais são os valores mais importantes para os Europeus? Os valores influenciam 

as nossas atitudes e a forma como olhamos o mundo e os outros? De que forma? 

O segundo painel, sobre o tema “30 anos dos Clubes Europeus – a sua importância na 

Comunidade Educativa”, teve como moderadora Margarida Rufino (AE Cascais), contou com a 

presença de João Tátá (Representação da Comissão Europeia em Portugal) cuja apresentação 

versou sobre a importância dos Clubes Europeus na divulgação do Projeto Europeu e sobre a 

longa colaboração entre a Representação da Comissão Europeia e os Clubes Europeus. Já o 

orador Manuel Fernandes (Agência Nacional Erasmus+ Educação Formação) falou sobre as 

atuais sociedades em permanente transformação, onde as mudanças sociais são muito rápidas 

e generalizadas, confrontam os diferentes atores com readaptações constantes a novas 

condições de vida, de trabalho e às próprias sociedades. Neste sentido, a construção de um 

espaço europeu comum está igualmente sujeita às tensões deste fluxo globalizante. 

Da parte da tarde foram entregues os Prémios do Concurso dos Clubes Europeus 

2015/16, seguindo-se a realização de quatro workshops subordinados aos temas:  

 “Clube Europeu: A construção de um Projeto”: O que é um Projeto? Como criar, 

planear e gerir um projeto? Como envolver um grupo e criar uma equipa? Como 

devo apresentar um relatório? Estas foram algumas das questões abordadas 

neste workshop. 

 “Direitos Humanos – que valores partilhar?”: Um dos princípios fundamentais 

da União Europeia são os Direitos Humanos, constituindo estes uma matriz de 

referência para a Educação para a Cidadania, no entanto, estes direitos nem 

sempre são observados. Este workshop explorou temas tais como “Tráfico 

Humano”, “Discurso de incitação ao ódio”, “Pobreza” e a “Crise de Refugiados”. 

 “Blogue como estratégia de trabalho do Clube Europeu”: Como utilizar um 

Blogue para divulgar o trabalho do Clube Europeu? Que ferramentas posso usar? 

Como deve ser gerido um Blogue? Qual o papel das Redes Sociais? Estas e outras 

questões foram debatidas neste workshop. 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/II_Encontro_CE/alice_ramos.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/II_Encontro_CE/ii_encontro_ce_resumo_do_painel_30.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/II_Encontro_CE/repcom.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/II_Encontro_CE/erasmus.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/II_Encontro_CE/workshop_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/II_Encontro_CE/workshop_2.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/II_Encontro_CE/workshop_3.pdf


 

  

 “Direitos e deveres dos cidadãos europeus – A Carta dos Direitos Fundamentais 

da União Europeia”: A União Europeia (UE) baseia-se em valores indivisíveis e 

universais, expressos na Carta dos Direitos Fundamentais da UE. Estes valores são 

Dignidade, Liberdades, Igualdade, Solidariedade, Cidadania e Justiça. O gozo destes 

direitos implica responsabilidades e deveres de todos os cidadãos. Neste workshop 

explorou-se os diversos Valores e suas implicações. 
 

O balanço final do evento foi bastante positivo. Veja as fotos de evento. 
 

Agradecemos a todos os que participaram neste Encontro e que em muito contribuíram 

para o seu sucesso. 

 

 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/II_Encontro_CE/workshop_4.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/II_Encontro_CE/workshop_4.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/II_Encontro_CE/fotos.pdf

