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No âmbito da Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania a Direção-Geral da 

Educação (DGE) tem vindo a dinamizar webinars temáticos. 

Realizaram-se dois webinars no domínio das Instituições e Participação Democrática, 

a saber: 

Participação democrática e o valor do voto, que teve lugar no dia 26 de abril e cuja 

abertura contou com a presença do Senhor Secretário de Estado Adjunto e da 

Educação, que falou sobre a importância da comemoração desta data e do valor da 

participação democrática. 

Foram palestrantes: 

➢ Vasco Lourenço da Associação 25 de abril, que abordou a importância 

da comemoração do 25 de abril, bem como do impacto deste 

acontecimento na transformação social e política da sociedade 

portuguesa, dando um testemunho pessoal dos eventos. 

➢ Cristina Tavares, Coordenadora do Programa Parlamento Jovem da 

Assembleia da República, informou-nos sobre a importância que este 

Projeto tem tido na sensibilização dos jovens para a sua participação 

cívica, quer a nível local, quer nacional, nomeadamente no que 

concerne a importância que o ato de votar livremente tem nas 

sociedades democráticas. 

Dia da Europa, que teve lugar no dia 10 de maio, data especialmente relevante no 

momento em que Portugal detém a Presidência do Conselho. 



Foram palestrantes: 

➢ Sofia Colares Alves da Representação da Comissão Europeia em Portugal, que 

abordou a importância de Portugal fazer parte da União Europeia, dos valores 

europeus, as oportunidades que a Europa oferece aos jovens através de 

Programas diversos de intercâmbio e mobilidade, sobre o que é ser cidadão 

europeu. 

➢ Regina Quelhas Lima, Diretora do Centro de Informação Europeia Jacques 

Delors, começou por salientar um dos factos mais importantes destes últimos 

71 anos: a paz na Europa. Lembrou a construção da União Europeia ao longo 

destes 71, os princípios fundamentais, os vários Tratados e a visão de 

Schumann, que iniciou este processo. 

➢ Carla Aleixo professora do Agrupamento de Escolas da Vidigueira, coordenadora 

do Clube Europeu (CE) desse agrupamento, apresentou o percurso do CE, a sua 

importância para a disseminação do conhecimento sobre a União Europeia, 

direitos e deveres dos cidadãos europeus, bem com as diversas atividades 

efetuadas pelo Clube. 

➢ Catarina Viana e Inês Ruivo – alunas do 6.º ano do Agrupamento de Escolas da 

Vidigueira e membros do Clube Europeu, deram o seu testemunho sobre o 

trabalho que têm desenvolvido como membros ativos do CE.  

Estes webinars, disponíveis na página da DGE https://webinars.dge.mec.pt/, 

constituem ferramentas úteis e atuais para os professores trabalharem com os alunos 

e com a comunidade educativa a relevância que a participação cívica e democrática 

tem nas nossas vidas. Por outro lado, a vertente da importância de pertencer à União 

Europeia e contribuir ativamente para um país mais solidário, mais presente e mais 

participativo, foram objetivos alcançados. 

https://webinars.dge.mec.pt/

