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bo le t im
10

dezembro 2016

Este é o décimo Boletim dos Clubes Europeus. Com ele pretendemos divulgar projetos, temas e atividades desenvolvidos 
pelos Clubes Europeus de todo o país, entre setembro e dezembro de 2016. Divulgamos, igualmente, datas marcantes a nível 
nacional e internacional bem como informações de interesse.

Relembramos que podem utilizar a página do Facebook dos Clubes Europeus para divulgar atividades dos vossos Clubes, 
bastando para isso colocar um “post” na cronologia. Podem igualmente utilizar o Moodle dos Clubes Europeus.

Aproveitamos para agradecer a todos os Clubes que nos têm enviado notícias e exemplos de boas práticas, para partilhamos 
neste Boletim. Esperamos continuar a receber estes testemunhos!

A Equipa dos Clubes Europeus.
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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 Tàtá (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.

“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 usufruto 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/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
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
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Clube Europeu AE de Azeitão

Danças Tradicionais: No Clube Europeu da 
Escola Básica de Azeitão, procuramos dar 
um pouco a conhecer as tradições de 
outros países da União Europeia. Uma 
forma que temos de ir ao encontro desse 

objetivo tem sido através de danças tradicionais. 
Neste caso concreto, os membros do Clube funcionam 
como catalisadores de algo que, nos dias em que a 
escola se abre à comunidade, pretendemos alargar a 
todos os que quiserem aderir, uma vez que já vem 
sendo hábito organizarmos algo que se assemelha a 
um flashmob. Leia aqui a notícia completa. 

Celebração do Dia Internacional da Tolerância: O CE de 
Azeitão celebrou o Dia Internacional da Tolerância 
(16 de novembro) com uma exposição de trabalhos 
realizados pelos alunos do Clube Europeu na 
Biblioteca Escolar da nossa Escola. Esta iniciativa 
teve como objetivo fomentar a tolerância, respeito, 
diálogo e cooperação entre diferentes culturas, povos 
e civilizações, sendo um pré-requisito para a Paz. Leia 
aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Benfica

Europa Nostra: Participação de alunos da 
J.G.F. no European Youth Parliament na Maia.
Com alunos de 9 escolas nacionais e 3 
estrangeiras, estudaram o seu tema, 

debateram problemas, organizaram as suas propostas. No 
último dia da sessão, cada comissão colocou as suas 
propostas à votação da assembleia. Em formato de sessão 
parlamentar solene, júri e convidados ouviram o discurso 
formal de apresentação de cada moção à mesa, defesa, 
contraditório, debate e finalmente votação. Leia aqui a 
notícia completa. 

Clube Europeu AE D. Dinis, Lisboa

Intercâmbio Cultural – Fotorreportagem: O 
artigo descreve a fotorreportagem relativa 
ao intercâmbio entre Clubes Europeus 
(Lisboa e Açores). Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu AE Domingos Sequeira

Atividades do 1º período na Escola 
José Saraiva: Breves notícias sobre 
as atividades realizadas pelo Clube 
Europeu na Escola José Saraiva, 

dando especial destaque ao Dia Europeu das Línguas, Dia 
Mundial da Alimentação e intercâmbio”virtual” com a 
Escola dos 2º e 3º Ciclos de Santo António no Funchal. Leia 
aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Eugénio Castro

Atividades do Clube: Aí vêm eles, 
outubro 2016, os novos elementos 
do Clube Europeu! Catorze 

meninos, olhos muito vivos! Querem saber, têm ideias 
novas, enchem e enriquecem a sala! Logotipo, Implantação 
da República em Portugal, Halloween…Mãos à obra! 
Meditam, pesquisam, como que brincando com computador, 
tiram conclusões e apresentam trabalhos, em diferentes 
formatos, trabalhos sérios, cheios de conteúdo e 
criatividade! Leia aqui a notícia completa. 

Clube Europeu AE Henrique Sommer

Dia Europeu das Línguas: Resumo da 
atividade realizada no Dia Europeu das 
Línguas-filme “Vamos dizer Fernando 
Pessoa”. Leia aqui a notícia completa. 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_10/ae_azeitao_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_10/ae_azeitao_noticia_2.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_10/ae_benfica_noticia1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_10/ae_d._dinis_lx_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_10/ae_domingos_sequeira_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_10/ae_eugenio_castro.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_10/ae_henrique_sommer_noticia_1.pdf
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Clube Europeu AE São Gonçalo

Visita ao Parlamento Europeu – Bruxelas: Nos 
dias 7 e 8 de setembro, 4 alunas e a 
coordenadora do Clube Europeu do 
Agrupamento de Escolas de S. Gonçalo - 
Torres Vedras, deslocaram-se a Bruxelas 

para visitar o Parlamento Europeu, a convite do 
Eurodeputado José Inácio Faria, no  âmbito do Jogo do 
Município e da parceria com o Europe Direct Oeste. 
Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE José Afonso

Trabalho de grupos na Biblioteca da Escola: Na 
aula de Inglês, algumas turmas do 11º ano da 
Escola Secundária José Afonso, Loures, 
desenvolveram um trabalho de preparação 
do tema proposto pela RNCE: “Por uma 

Europa de Valores”, dado que os temas tratados nas aulas, 
no 1ºPeríodo, versavam exatamente este âmbito: A World 
of many Cultures; How can web e more tolerant; Respect 
the difference; Immigration. Leia aqui a notícia completa. 

Clube Europeu AE Vilela

Christmas Tree Decoration Exchange 2016: O 
objetivo deste projeto é partilhar com os 
alunos a cultura de outros países europeus, 
através de uma atividade criativa e divertida. Ao 
fazerem as decorações para a Árvore de Natal, 

e ao reunirem informações sobre a tradição natalícia da sua 
região, os alunos irão descobrir mais sobre sua própria 
cultura e tradições. Leia aqui a notícia completa.

Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza: Os alunos 
do Clube Europeu juntaram-se a esta causa e procurou 
sensibilizar toda a comunidade educativa. Leia aqui a notícia 
completa.

Semana “Onda Rosa”: Os alunos do Clube Europeu 
procuraram sensibilizar toda a comunidade educativa para 
a questão do cancro da mama.Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu Escola Profissional Amar Terra 
Verde

EPATV faz homenagem aos Bombeiros Voluntários de Vila Verde: 
O Clube Europeu da Escola Profissional Amar Terra Verde, 
participou na iniciativa da EPATV para homenagear os 
Bombeiros Voluntários de Vila Verde com a realização de 
uma caminhada solidária. Leia aqui a notícia completa.

Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as 
Mulheres: Alunos e Docentes da EPATV associaram-se à 
APAV | Associação Portuguesa de Apoio à Vítima e à Rádio 
Comercial numa campanha de sensibilização e alerta contra 
a violência de género. É uma das orientações do Clube 
Europeu valorizar e respeitar o próximo e neste, caso 
particular, as mulheres. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu Colégio dos Plátanos

Um brinde à Alimentação Saudável: Para 
assinalar o Dia Mundial da Alimentação, os 
alunos do Colégio dos Plátanos 
desenvolveram algumas atividades para os 
consciencializar para a importância de uma 

alimentação equilibrada. Leia aqui a notícia completa.

ONU: Numa altura em que tanto se fala da ONU, os 
alunos do 4º ano do Colégio dos Plátanos tiveram uma 
aula especial que lhes explicou o que é a ONU e para 
que serve. Leia aqui a notícia completa.

Dia 13 de outubro, o Colégio tremeu: No dia combinado e à 
hora cominada, todos os alunos do Colégio participaram 
no exercício “A Terra Treme”, promovido pela Proteção 
Civil. O objetivo foi ensinar ou lembrar os alunos sobre o 
que fazer em caso de sismo. Leia aqui a notícia completa. 

Clube Europeu EBI Arrifes - São Miguel - Açores

Entrevista Secretário Regional: Entrevista 
que o Secretário Regional Adjunto da 
Presidência para as Relações Externas, 
do Governo Regional dos Açores, Rui 

Jorge da Silva Bettencourt, deu aos jovens repórteres 
europeus do Clube Europeu da EBI de Arrifes. Leia aqui 
a notícia completa. 

Eurodeputada relembra valores europeus: Palestra realizada 
no primeiro período com a Eurodeputada Sofia Ribeiro 
que veio à Escola Básica Integrada de Arrifes, a convite do 
Clube Europeu, para falar dos valores que fundamentam 
o projeto europeu. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Vidigueira

Encontro de clubes europeus na 
polónia: O Agrupamento de Escolas 
de Vidigueira no âmbito do projeto 
“Clubbing Europe - strengthening 

active european clubs and creating new ones”, participou 
no 11º Encontro de Clubes Europeus, entre os dias 8 e 
12 de outubro de 2016, em Sobków na Polónia. Leia aqui 
a notícia completa.

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_10/ae_sao_goncalo_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_10/ae_jose_afonso_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_10/ae_vilela_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_10/ae_vilela_noticia_2.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_10/ae_vilela_noticia_3.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_10/amar_terra_verde_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_10/amar_terra_verde_noticia_2.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_10/colegio_platanos_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_10/colegio_platanos_noticia_3.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_10/colegio_platanos_noticia_4.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_10/ebi_arrifes_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_10/ebi_arrifes_noticia_2.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_10/ae_vidigueira_noticia_1.pdf
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Clube Europeu Básica e Secundária Padre Manuel 
Álvares - Ribeira Brava – Madeira

Dia Europeu das Línguas: O Clube de Europeu 
não quis deixar de assinalar, de 23 a 30 de 
setembro,  este evento, com o objetivo de 
chamar a atenção para a importância do 
Multilinguismo e da Diversidade cultural.  

Leia aqui a notícia completa.

Dia Mundial da Alimentação: Entre 14 a 17 de outubro, o 
Clube Europeu assinalou o Dia Mundial da Alimentação. 
Leia aqui a notícia completa.

Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza: Na nossa 
escola celebrou-se entre 17 e 21 de outubro o Dia 
Internacional para a Erradicação da Pobreza. Leia aqui a 
notícia completa.

Dia Mundial dos Direitos Humanos: Clube Europeu da EBSPMA 
comemorou de 5 a 12 de dezembro o Dia Internacional 
dos Direitos Humanos. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu ES Paços de Ferreira

Novo “espaço europa” na escola: O Clube 
Europeu da Escola Secundária de Paços de 
Ferreira conta com o “Espaço Europa”, 
localizado na Biblioteca da escola, onde toda 

a comunidade escolar pode informar-se e documentar-
se acerca das questões europeias. Leia aqui a notícia 
completa.

Exposição sobre o dia europeu para a proteção de crianças 
contra a exploração sexual: O Clube Europeu e a Biblioteca 
da Escola Secundária de Paços de Ferreira levaram a 
cabo uma exposição documental com o objetivo de 
assinalar o Dia Europeu para a Proteção de Crianças 
contra a Exploração Sexual e Abuso Sexual.  Leia aqui a 
notícia completa.

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_10/ribeira_brava_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_10/ribeira_brava_noticia_2.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_10/ribeira_brava_noticia_3.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_10/ribeira_brava_noticia_4.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_10/es_pacos_de_ferreira_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_10/es_pacos_de_ferreira_noticia_2.pdf
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Dia Internacional para a Redução de Catástrofes

Esta efeméride, celebrada a 
13 de outubro, tem por 
intuito alertar as nações 
para a necessidade de 
adoção de políticas 
protetivas relativamente 

aos desastres naturais.

Prevenção, mitigação e preparação são os motes deste dia, 
sendo o tema de 2016 “Viver para contar”.

Dia Mundial do Professor 

Este dia, comemorado a 5 de outubro, 
lembra todos aqueles que escolheram o 
ensino como forma de vida e que 
dedicam o seu dia-a-dia a ensinar, 
crianças, jovens e adultos.

Dia Mundial do Professor 

Este dia, comemorado a 5 de outubro, 
lembra todos aqueles que escolheram o 
ensino como forma de vida e que 
dedicam o seu dia-a-dia a ensinar, 
crianças, jovens e adultos.

Dia Mundial da Alimentação

O dia 16 de outubro marca o dia da 
fundação da Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura, em 1945. Em 2016 o tema 
do Dia Mundial da Alimentação é: “O 

clima está a mudar: a comida e a agricultura também 
devem mudar”.

Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza

A data, comemorada a 17 de 
outubro, tem por objetivo alertar a 
população para a necessidade de 
defender um direito básico do ser 
humano.

A erradicação da pobreza e da fome é um dos oito 
objetivos de desenvolvimento do milénio, definidos 
no ano de 2000 por 193 países membros das Nações 
Unidas e por várias organizações internacionais.

Neste dia dá-se voz aos pobres e unem-se esforços para 
acabar com a pobreza. O tema de 2016 é “Passando da 
humilhação e da exclusão para a participação: acabando 
com a pobreza em todas as suas formas”.

Dia da Biblioteca Escolar

Em 2016 celebra-se o Dia da Biblioteca 
Escolar, no dia 24 de outubro. Este dia é 
celebrado na quarta segunda-feira do mês 
de outubro.

As bibliotecas escolares desempenham 
um papel muito importante nas escolas 
e são um veículo de transmissão de 

conhecimento, não apenas através dos livros mas também 
das atividades que aí se desenvolvem.

Dia Europeu e Mundial Contra a Pena de Morte

A data, marcada a 10 de outubro, pretende 
reiterar a firme e inequívoca oposição à 
pena de morte em todos os casos e em 
quaisquer circunstâncias.

Não está provado que tenha qualquer 
efeito dissuasor significativo e permite que 

os erros judiciais se possam tornar irreversíveis e fatídicos. 

O tema do Dia Mundial Contra a Pena de Morte 2016 é: 
“A execução é uma ferramenta do terrorista: acabe com o 
ciclo da violência.” 
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Dia das Nações Unidas

O dia 24 de outubro foi escolhido como 
o Dia Mundial das Nações Unidas já que a 
carta das Nações Unidas entrou em vigor 
nesta data, em 1945.

O Dia das Nações Unidas faz parte 
da semana da ONU (Organização das 
Nações Unidas), que decorre de 20 a 26 
de outubro. O objetivo da ONU é que o 

dia seja dedicado a tornar conhecidos pelos povos de todo 
o mundo os fins e as conquistas desta entidade, assim como 
obter apoio para a sua obra.

Dia Europeu da Alimentação e da Cozinha 
Saudáveis

A data, comemorada a 8 de novembro, foi 
lançada pela Comissão Europeia e pretende 
encorajar uma alimentação saudável nas 
crianças, a fim de travar o atual crescimento 
da obesidade infantil na Europa.

Na UE, metade da população adulta e um quarto das 
crianças em idade escolar têm excesso de peso.

Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo 
Desenvolvimento

Este dia é celebrado a 10 de novembro, 
sendo uma oportunidade para sublinhar 
o papel da ciência na edificação de um 
mundo melhor.

O tema do Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo 
Desenvolvimento 2016 é “Celebrando Centros de 
Ciência e Museus de Ciência”, enaltecendo a importância 
dos centros e dos museus de ciência de todo o mundo.

Dia do Armistício

Foi a 11 de novembro (o mês número 11 
do calendário) de 1918, às 11 horas, que 
se assinou o acordo de paz entre os 
Aliados e a Alemanha, num vagão-
restaurante, na floresta de Compiègne, 
colocando-se oficialmente um ponto final 
na Primeira Guerra Mundial, iniciada 
quatro anos antes.

Este dia 11 de novembro tornou-se, desde então, 
um dia de lembrança em homenagem aos soldados e 
sobreviventes da Grande Guerra. 

Dia Internacional dos Estudantes

Esta data celebra-se a 17 de 
novembro pois foi nesse dia, em 
1939, que um grupo de estudantes 
da antiga Checoslováquia lutou 
heroicamente contra as tropas 
nazis que atentavam contra a 

liberdade do povo deste país. 

Dia Internacional dos Direitos das Crianças

A origem é bastante clara e 
significativa: foi a 20 de 
novembro de 1959 que se 
proclamou mundialmente a 
Declaração dos Direitos 
das Crianças e a 20 de 
novembro de 1989 que as 

Nações Unidas adotaram a Convenção sobre os 
Direitos da Criança.

O objetivo da data é salientar e divulgar os direitos das 
crianças de todo o mundo.

Dia Mundial da Ciência

Este dia tem lugar a 24 de novembro. O seu 
objetivo é enaltecer o papel da ciência para o 
desenvolvimento humano, assim como 
destacar grandes nomes da ciência, colocar 
desafios para o futuro e instigar o gosto pela 
ciência nas gerações mais novas. 

Dia Internacional de Solidariedade com o Povo 
Palestiniano

O dia 29 de 
novembro foi 
escolhido como 

o dia de solidariedade com o povo palestiniano pois foi 
nessa data que, em 1947, a Assembleia Geral da ONU 
adotou a resolução da divisão da Palestina (a resolução 
181), dividindo a Palestina num Estado judeu e num Estado 
árabe.

Dia Mundial da Poupança

O Dia Mundial da 
Poupança, celebrado 
anualmente a 31 de 
outubro, foi criado com o 

intuito de alertar os consumidores para a necessidade 
de disciplinar gastos e de amealhar alguma liquidez, de 
forma a evitar situações de sobre-endividamento.

“Agarrando o seu futuro financeiro” é o lema do Dia 
Mundial da Poupança 2016.
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Dia Internacional para a Eliminação da Violência 
Contra as Mulheres

Esta data, lembrada a 25 de 
novembro, visa alertar a 
sociedade para os vários casos 
de violência contra as 
mulheres, nomeadamente 
casos de abuso ou assédio 

sexual, maus tratos físicos e psicológicos.

Em média, uma em cada três mulheres é vítima de violência 
doméstica.

Dia Internacional para a Abolição da Escravatura

Apesar dos progressos 
registados, a abolição da 
escravatura é ainda uma meta 
em pleno século XXI, 
constituindo-se o dia 2 de 
dezembro como uma altura de 

reflexão e de luta contra esta realidade. A escravatura ainda 
se faz sentir nos dias de hoje de várias formas: trabalho 
forçado, servidão obrigatória, tráfico de crianças e mulheres, 
prostituição, escravatura doméstica, trabalho infantil, 
casamentos combinados, entre outros. 

Dia Internacional das Pessoas com Deficiência

A data, celebrada a 3 de 
dezembro, tem como 
principal objetivo a 
motivação para uma 
maior compreensão dos 

assuntos relativos à deficiência e a mobilização para a 
defesa da dignidade, dos direitos e do bem-estar destas 
pessoas.

Cada ano, esta efeméride tem um tema específico que 
pauta as atividades e eventos deste dia. Em 2016 o tema 
é “Alcançando 17 metas para o futuro que queremos”, 
o qual alerta para os 17 objetivos de desenvolvimento 
sustentável da ONU e como estes objetivos podem 
criar um mundo mais inclusivo e equitativo para as 
pessoas com deficiência.

Dia Internacional do Voluntariado

A efeméride, comemorada a 5 de dezembro, 
tem como objetivo incentivar e valorizar o 
serviço voluntário em todo mundo.

O voluntariado é um ato de cidadania, sendo 
cada vez mais uma componente importante 

no percurso de vida das pessoas, contribuindo para reduzir 
as disparidades sociais e para promover a necessidade e o 
dever de ajudar o próximo. Dia Internacional dos Direitos Humanos

A data, celebrada a 10 de dezembro, 
visa homenagear o empenho e 
dedicação de todos os cidadãos 
defensores dos direitos humanos e 
colocar um ponto final a todos os 
tipos de discriminação, promovendo a 
igualdade entre todos os cidadãos.

Esta declaração foi assinada por 58 estados e teve como 
objetivo promover a paz e a preservação da humanidade 
após os conflitos da 2ª Guerra Mundial que vitimaram 
milhões de pessoas.

O dia 10 de dezembro é também marcado pela entrega 
do Prémio Nobel da Paz.

Dia Internacional da UNICEF

A UNICEF (United Nations Children’s 
Fund - Fundo das Nações Unidas para a 
Infância) é um órgão da Organização 
das Nações Unidas (ONU) que tem 
como objetivo fomentar a defesa dos 
direitos das crianças e contribuir para o 

desenvolvimento destas.

Celebra-se a dia 11 de dezembro pois foi nesse dia que 
se fundou este organismo, em 1946. Na sua origem esteve 
o desejo de ajudar as crianças europeias que sentiram 
na pele a crueldade da 2ª Guerra Mundial. Hoje em dia a 
UNICEF está em 193 países e territórios do mundo, tendo 
a sua sede em Nova Iorque.

Dia Mundial de Luta Contra a Sida

Este dia, comemorado a nível 
mundial no dia 1 de dezembro, 
visa alertar as populações para 
a necessidade de prevenção 
contra o vírus da SIDA. O vírus 

ataca o sistema sanguíneo e o sistema imunológico do 
doente. A data tem ainda como objetivo lembrar todas 
as vítimas que faleceram ou que estão infetadas com a 
doença.

O tema do Dia Mundial de Luta Contra a Sida de 2016 
é “Aceda aos Direitos de Equidade Agora”.
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Dia Internacional da Solidariedade Humana

Este dia, celebrado a 20 de dezembro, 
tem como objetivo destacar a 
importância da ação coletiva para 
superar os problemas globais e alcançar 
os objetivos mundiais de 
desenvolvimento, de forma a construir 

um mundo melhor e mais seguro para todos.

Dia Internacional das Migrações

Este dia é lembrado a 18 de dezembro. 
Ao longo da história do homem, a 
migração tem sido uma manifestação 
corajosa da vontade da pessoa em 
superar a adversidade e em alcançar 
uma vida melhor. Com a globalização e 

com as novas tecnologias de comunicação, cada vez mais 
pessoas desejam passar fronteiras.

Segundo a OIM (Organização Internacional para as 
Migrações), em 2015 registaram-se 1.011.712 chegadas 
de migrantes à Europa, com 341,055 chegadas por mar. 
Registaram-se 4,271 mortes.
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Próximo Boletim

A publicação do Boletim 11 está prevista para abril de 2017, pelo que as notícias devem ser enviadas até dia 31 de 
março. Esperamos poder continuar a contar com a vossa colaboração. Não se esqueçam de consultar a informação 
necessária ao envio de notícias em: http://dge.mec.pt/divulgacao-de-trabalhos-dos-clubes-europeus.

A DGE reserva o direito de selecionar os trabalhos enviados.


