
 

 

 
 
Assunto: Rede Nacional dos Clubes Europeus - ano letivo 2016/17 
 

 
Lisboa, 15 setembro de 2016 

 
 
Exmo/a. Senhor/a Diretor/a /Presidente da CAP,  
 

 
  

 Como é do seu conhecimento, a Direção-Geral da Educação coordena a Rede Nacional dos 
Clubes Europeus (RNCE). Os Clubes Europeus (CE) são centros dinamizadores de atividades no 
domínio da Dimensão Europeia da Educação e podem ser criados em estabelecimentos de 
educação pré-escolar, do ensino básico e secundário, em qualquer uma das modalidades de 
educação e ensino, oferta educativa e profissional. Lembramos que todos os CE devem seguir 
as “Linhas Orientadoras para o Funcionamento dos Clubes Europeus”, disponíveis para 
consulta em: http://www.dge.mec.pt/como-criar-um-clube-europeu. 

 
Neste contexto, informamos:  
 
Inscrição/validação de Clubes na RNCE para o ano letivo 2016/17 
A base de dados da RNCE estará disponível entre 1 e 31 de outubro de 2016, para: 
 inscrição de novos Clubes.  
 atualização e/ou validação de dados dos Clubes já inscritos.  

Lembramos que os Clubes já inscritos e que pretendam manter a atividade neste ano 
letivo têm obrigatoriamente de atualizar/validar os seus dados.  

O acesso à plataforma será efetuado através do endereço: http://area.dge.mec.pt/bdce, 
devendo ser utilizados os códigos DGEEC (ex-GEPE) para o acesso. 

 
 
Concurso dos Clubes Europeus 2016/17 
O tema selecionado para os projetos a concurso no ano letivo 2016/17 é: 
   “Por uma Europa de Valores”. 

“(…) Consciente do seu património espiritual e moral, a União baseia-se nos valores indivisíveis 
e universais da dignidade do ser humano, da liberdade, da igualdade e da solidariedade; 
assenta nos princípios da democracia e do Estado de direito. Ao instituir a cidadania da União e 
ao criar um espaço de liberdade, de segurança e de justiça, coloca o ser humano no cerne da 
sua acção. 
A União contribui para a preservação e o desenvolvimento destes valores comuns, no respeito 
pela diversidade das culturas e das tradições dos povos da Europa, bem como da identidade 
nacional dos Estados-Membros e da organização dos seus poderes públicos aos níveis nacional, 
regional e local; procura promover um desenvolvimento equilibrado e duradouro e assegura a 
livre circulação das pessoas, dos bens, dos serviços e dos capitais, bem como a liberdade de 
estabelecimento (…)”. 

In “Carta dos Direitos Fundamentais - 18.12.2000” 
 

http://www.dge.mec.pt/como-criar-um-clube-europeu
http://area.dge.mec.pt/bdce


 

 

Embora a abertura do Concurso esteja prevista para janeiro de 2017, é divulgado desde já 
o tema escolhido, por forma a facilitar a organização do trabalho dos Clubes.  

 
Boletim dos Clubes Europeus 
 No ano letivo 2013/14 foi criado o Boletim dos Clubes Europeus. Com ele pretendemos 

divulgar projetos, temas e atividades desenvolvidos pelos Clubes Europeus de todo o país, bem 
como efemérides celebradas a nível nacional e internacional.  

O lançamento do próximo número está previsto para o final do primeiro período, pelo que 
agradecemos o vosso contributo até dia 30 de novembro.  

 
Lembramos que, para que exista uma maior uniformidade na informação recebida, foram 

elaboradas orientações a que deve obedecer o envio de notícias e exemplos de boas práticas 
as quais podem ser consultadas no endereço: http://www.dge.mec.pt/orientacoes-para-
divulgacao-de-noticias-no-boletim-dos-clubes-europeus 

 
 Uma vez que se comemora, em 2016, os 30 anos de existência da RNCE, gostaríamos 

de lançar um desafio a todos os CE: enviem-nos um vídeo em que resumam os melhores 
momentos do vosso Clube, para que o mesmo venha a fazer parte do “Boletim Especial 30 
Anos da RNCE”. Este vídeo, com a duração máxima de 2 minutos, deve ser efetuado em 
formato mp4-720p-25/50 frames por segundo, devendo a identificação do 
Agrupamento/Escola constar do início do mesmo. O vídeo deve vir acompanhado de um 
pequeno resumo de 3 linhas. 

Devem enviar o vosso trabalho, através de WeTransfer, até dia 11 de novembro para o 
mail clubeseuropeus@dge.mec.pt. 

 
II Encontro Nacional dos Clubes Europeus 
A Direção-Geral da Educação conta realizar o II Encontro Nacional de Clubes Europeus no 

dia 5 de novembro, em Lisboa.  
Este encontro tem como objetivo promover o diálogo e o debate entre os Clubes 

Europeus, bem como divulgar boas práticas. Brevemente será divulgada informação sobre este 
evento. 

Esperamos poder contar com a Vossa presença. 
 
Recursos de apoio e informação sobre Clubes Europeus 
Facebook dos Clubes Europeus: https://www.facebook.com/rede.europeus. 
Moodle dos Clubes Europeus: http://moodle.dge.mec.pt/. 

 
Para informações adicionais, consulte: http://www.dge.mec.pt/clubeseuropeus ou 

contacte-nos através do email: clubeseuropeus@dge.mec.pt  
 

 
Com os melhores cumprimentos,  
 
 

O Diretor-Geral da Educação 
 

 
 

José Vitor Pedroso 
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