
O CIEJD enquanto Organismo Intermediário no 
quadro da Parceria de Gestão estabelecida entre o 
Governo Português e a Comissão Europeia, atra-
vés da sua Representação em Portugal. 

 

Exerce a Cidadania Europeia! 

Plano de Comunicação 
2013/2014 

Informar e Comunicar a UE 
http://parceriadegestao.eurocid.pt  

Iniciativa: 

Comunicar a UE em  
Parceria com os Cidadãos  
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+ de 14 Temas prioritários 

Exemplos:  
Tratado de Lisboa e o Futuro da EuropaEnergia e Al-

terações ClimáticasO papel da UE no Mundo e o Diá-

logo InterculturalA Europa dos resultadosPreparar o 

Futuro da UEAfirmação da União Europeia no Mundo

Estratégia Europa 2020A União Europeia dos Cida-

dãosO Desafio da Recuperação Económica e Financeira

Participar para CrescerA União Europeia: Cultura e 

CidadaniaQue meios para o nosso Futuro: O próximo 

quadro financeiro da UE 

 


Contactos:  
Centro de Informação Europeia Jacques Delors 
DGAE / Ministério dos Negócios Estrangeiros 
Palácio da Cova da Moura | Rua da Cova da Moura, 1 |1350-115 Lisboa 
tel.: +351 211 225 000 | fax: +351 211 225 049 
e-mail: geral@ciejd.pt | Internet: www.eurocid.pt  

Consulte o site. Participe.  

Dê-nos a sua opinião! 
http://parceriadegestao.eurocid.pt  

Financiamento 
Comunitário 

Cidadãos  
Envolvidos  

+ de 14 Tipologias de Ação 

 

O Estudo de Opinião UE: Sustentabilidade e uso 
eficiente de recursos, incide sobre as temáticas 
da (Re)industrialização, Desenvolvimento Sus-
tentável, Economia Verde, Sustentabilidade 
Energética e Educação para o Mar. 
 

Estudo de opinião (baseado num inquérito dirigido a 
diferentes grupos da sociedade portuguesa – em particular, 
a comunidade escolar e a comunidade académica 6 Deba-
tes (Lisboa, Porto, Olhão, Sines e Aveiro) Disseminação 
de resultados  
 
 
 

Informações em:  
http://europasustentavel.fc.ul.pt 

UE: Sustentabilidade e Uso Eficiente de Recursos 
Estudo de Opinião/Debates 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 

EcoCidadão 
Atividades Educativas 
DECO 
 

“ECOCITIZEN” promove a produção de webseries e 
webquests originais e criativos sobre o tema UE: Sustenta-
bilidade  e uso eficiente de recursos. O principal objetivo é 
incentivar os cidadãos a explorar e a  refletir, criticamente, 
sobre as informações e materiais disponíveis on-line de 
forma a adotar novas atitudes proativas em prol do ambi-
ente . 
 
50 Webseries 100 Websquests Ações vitrine E-
books e Tutoriais  

 
 
Informação brevemente disponível 

 
A Avaliação Externa Independente centra-se no 
acompanhamento da implementação de todas 
as ações, dimensão ongoing,na correção de 
desvios e na produção de recomendações. 
 
 

Implementação dos projetos Qualidade das inter-
venções Avaliação das Ações em curso  Recomenda-
ções Finais 
 

 

Avaliação Externa Independente 
Quaternaire Portugal 

€ 2.792.698,41 

 4.500.000 

UE: SUSTENTABILIDADE E  
USO EFICIENTE DE RECURSOS  



“Onde Pára a Europa” pretende sensibilizar e in-
formar grupos com menor acesso à informação 
sobre a União Europeia, nomeadamente suscitar o 
debate sobre a questão "ser europeu", com foco 
numa cidadania informada e participativa. 
 

 

Ação de formação/sensibilização Fotocabine “Eu sou 
o rosto da europa” (o cidadão terá que completar a frase 
“Ser cidadão europeu é…”) Livro digital 
 
 

 
 
Informação brevemente disponível 

“EuroQuest” é um jogo, no Facebook, que assen-
ta numa mecânica que apela à rapidez, ao co-
nhecimento empírico e situacional. 
 

O questionário e os desafios serão baseados no 
tema  União Europeia: Integração, Interdepen-
dência e Solidariedade, em conhecimentos gené-

ricos sobre a UE e em especificidades/características ineren-
tes ao processo de construção europeia. 
 
 
Informação brevemente disponível 

EuroQuest 
Produto de Comunicação 
ExcentricGrey 

“be IN – Integrar para fazer”, propõe-se realizar 
um conjunto de ações que resultarão na identifi-
cação de iniciativas com resultados imediatos 
(quick-ins) e/ou produzir ideias concretas para 
projetos de intervenção. 
 

Refletir. Debater. Comprometer. 
 Fazer e fazer acontecer… consigo, com a sua região.  
 

10 vox pop 10 eventos regionais 11 campanhas de 
comunicação  20 ideias / compromissos  
 
Informação em: 
http://www.be-in.com.pt/ 
https://www.facebook.com/#!/bein.aip/info 

be IN - Integrar para Fazer 
Eventos para o público em geral 
AIP (Associação Industrial Portuguesa) 

UE: INTEGRAÇÃO, INTERDEPENDÊNCIA 
E SOLIDARIEDADE   

Onde Pára a Europa 
Ação de formação/mobilização  
CECOA/CAIS 

Construindo Pilares do Projeto Europeu com 
Educação, Cultura e Cidadania  
Atividades Educativas- Estudo de Caso 
CIIE-Fac. de Psic. e Ciências da Educação (Univ. Porto) 

 

“Construindo Pilares do Projeto Europeu com Edu-
cação, Cultura e Cidadania” pretende dar aos 
jovens a oportunidade de participar, ativamente, 
no debate da cidadania europeia. 
 

Oferece atividades de capacitação que pretendem 
consciencializar os jovens para a importância da 

participação eleitoral. 
 

Estudo diagnóstico Ações de formação nas escolas 
Monitorização Avaliação de impacto  
 

Informação em: 
https://www.facebook.com/CoPPEECC  

EUemPT  - Europeus em Portugal 
Atividades Educativas 

  EduDigital 

“Europeus em Portugal” é um concurso aberto 
aos estudantes de todos os níveis de ensino. O 
projeto será apoiado por reportagens, concebidas 
e emitidas, em março e abril, pela RTP, sobre 
cidadãos europeus que vivem em Portugal. Abor-
dará questões como a Cidadania Europeia, Eras-

mus +, Cultura, Mobilidade, Saúde e Segurança Social.    
 

 Concurso (categorias: artes performativas, web e audiovi-
suais  Open Day (9 de maio)  
 

Informação em: 
http://www.euempt.eu 
https://www.facebook.com/#!/EUemPT?fref=ts 

EDUCAÇÃO, CULTURA E CIDADANIA:  PI-
LARES DO PROJETO EUROPEU  

 

riocEAnos desenvolve um diversificado conjunto 
de atividades educacionais e ambientais. Pre-
tende sensibilizar para princípios de responsabi-
lidade ambiental e sustentabilidade. 
 
Atividades Culturais e Artísticas Formação de 

Professores Oficinas e ações de campo Concurso de Foto-
grafia sobre a Natureza Corrida pelos rios e oceanos Outras 
iniciativas 
 

Informação em: 
http://dosriosaosoceanos.altervista.org/ 
https://www.facebook.com/aspea.org 

EUROPA 
Eventos para o Público em Geral  
GEOTA (Grupo de Estudos de Orden. do Território e Ambiente) 

 O projeto Europa pretende promover o envolvi-
mento e a responsabilidade de cada cidadão na 
implementação da Estratégia Europa 2020.  
 
Capacitar os cidadãos para resolver problemas 
específicos através da participação ativa. 


10 eventos em diferentes locais Mostra de produtos 
Jogo online Concursos 1 publicação digital  
 
 
 

 
Informação brevemente disponível 

 “DiscovEUry” pretende promover o conhecimen-
to dos professores sobre o tema UE: Integração, 
Interdependência e Solidariedade. O conteúdo 
complementar produzido, um jogo interativo, 
tipo Trivial, deverá ser usado pelos participantes 

em contexto  formativo, permitindo, assim, a transferência de 
saberes 
 

1 curso em blended-learning 5 ações de formação 
em diferentes regiões do país 1 jogo interativo 

 

Informação em: 
http://www.discoveury.eu/ 

DiscovEUry  
Curso B-Learning para professores  
Novabase Business Solutions 

O Projeto “Europa Sustentável” pretende desen-
volver materiais didáticos sobre a União Euro-
peia, em geral, e as várias áreas do desenvolvi-
mento sustentável, em particular. Pretende, 
ainda, contribuir para a implementação de di-
versas atividades de caráter educativo e lúdico, 

nomeadamente nas escolas. 
 

 Concursos  Jornadas ecológicas  Quiz Online Rota 
2020 
 

Informação em: 
http://www.science4you.pt/home-europa-sustentavel 
https://www.facebook.com/projeto.europasustentavel 

Europa Sustentável 
Atividades Educativas 
Science4you 

riocEAnos Dos Rios aos Oceanos: percursos 
entre muitas histórias 
Atividades Educativas 
ASPEA (Associação Portuguesa de Educação Ambiental)  

UE: SUSTENTABILIDADE E  
USO EFICIENTE DE RECURSOS  


