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bo le t im
16

dezembro 2018

Este é o décimo sexto 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 2018. 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. 

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

A Equipa dos Clubes Europeus.
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Notícia III Encontro Nacional dos Clubes Europeus
Decorreu no dia 28 de novembro, na Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares - Direção de Serviços da região do 
Centro, em Coimbra, o III Encontro Nacional dos Clubes Europeus. 

O evento contou com participantes de todo o país e abordou a temática da importância da prática da democracia entre 
os jovens. 

A mesa de abertura esteve a cargo de José Carlos Sousa – Diretor de Serviços de Projetos Educativos da Direção-Geral 
da Educação e de Cristina Ferreira – em representação da Diretora dos Serviços Regionais do Centro/Direção-Geral dos 
Estabelecimentos Escolares 

O painel1, subordinado ao tema “Os Jovens e a Democracia”, contou com a participação dos seguintes 
oradores: Cristina Tavares (Representante da Assembleia da República), Isabel Camisão (Coordenadora da Secção 
de Estudos Europeus da Associação Portuguesa de Ciência Política -Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra), 
João Albino Ataíde das Neves (Presidente da Comunidade Intermunicipal de Coimbra), da professora Maria Eugénia 
Sousa e da aluna Madalena Isabel de Almeida Filipe (do AE Gardunha e Xisto - Participantes no Parlamento Jovem - 
zona centro). O painel teve ainda como moderador João Horta Santos (Direção-Geral da Educação). 

O debate que se seguiu às apresentações foi bastante participado e esclarecedor.

Seguidamente foi efetuada a entrega dos prémios e menções honrosas do Concurso dos Clubes Europeus 2017/18, 
subordinado ao tema “O Património Cultural”, 

Os prémios, atribuídos ao Agrupamento de Escolas de Vilela - coordenadora Cristina Maria Oliveira Vinagre, 
Agrupamento de Escolas Monte da Caparica - coordenadora Maria do Castelo Fernandes (prémio recebido pela diretora 
do AE Maria Inês Machado Albuquerque e Castro) e ao Agrupamento de Escolas Dr. Serafim Leite (S. João da Madeira) 
- coordenadora Anabela Simões Costa e as Menção Honrosas, atribuídas ao Agrupamento de Escolas da Vidigueira 
- coordenadora Carla Aleixo, ao Agrupamento de Escolas Dr. António da Costa Contreiras (Silves) – coordenador 
Emmanuel Hedilson Lopes da Luz e ao Agrupamento de Escolas Henrique Sommer (Maceira) - coordenadora Elsa de 
Jesus Jorge Ramos.

Coordenadores e alunos fizeram a apresentação dos projetos premiados e do trabalho desenvolvido ao longo do ano, 
deixando um testemunho do excelente trabalho por eles desenvolvido.

1 Pode aceder às apresentações clicando no nome dos oradores.

Resta-nos agradecer a todos os que participaram 
no Encontro e que contribuíram para o seu sucesso. 
Esperamos voltar a vê-los no próximo ano, onde 
certamente traremos novos temas a debate e mais 
exemplos de boas práticas para partilhar/divulgar.

http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Premios_2018/apresentacao_cristina_tavares.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Premios_2018/apresentacao_isabel_camisao.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Premios_2018/entregapremios17_18_vilela.pdf
https://youtu.be/1mnraafg5Cw
https://youtu.be/YDOEN0pBJAc
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Premios_2018/aevid_clube_europeu_mh_17_18.pdf
https://youtu.be/Q54Q00EHsME
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Clube Europeu AE Verde 
Horizonte

Recordar é Viver: Para assinalar o “Dia Internacional 
do Idoso 2018”, no dia 18 de outubro, o Clube Europeu 
recebeu os idosos do Lar da Santa Casa da Misericórdia 
de Mação e convidou-os a assistirem ao filme “A Canção 
de Lisboa”, património imaterial dos clássicos do cinema 
português, seguindo-se um lanche convívio. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu Colégio de 
Albergaria 
O Clube Europa+ sensibiliza para a 
importância de poupar: Consciente 

da importância de promover a literacia financeira e de 
sensibilizar desde cedo para a importância de poupar, 
o Cube Europa+ planeou e dinamizou um conjunto de 
atividades junto dos alunos do 1º CEB, na data em que 
se assinalou o Dia Mundial da Poupança - 31 de outubro. 
Leia aqui a notícia completa.

Direitos Humanos: Clube Europa+ promove ação de 
sensibilização sobre Bullying: Este é um tema que, 
embora amplamente abordado nas diferentes disciplinas 
e anos, continua a ser algo que importa falar. Importa 
lembrar que Bullying não é Brincadeira! Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europa+ sensibiliza para os Direitos das Crianças 
e dinamiza atividades no dia 20 de novembro: O Clube 
Europa+, assinalou, através da dinamização de algumas 
atividades no dia 20 de novembro, um duplo aniversário: 
proclamação da Declaração dos Direitos da Criança (1959) 
e adoção da Convenção sobre os Direitos da Criança 
(1989), pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Leia 
aqui a notícia completa.

Direitos Humanos: evolução e importância: Clube 
Europa+ assinala a importância dos Direitos Humanos: 
Uma Democracia não pode comportar o recurso à Pena 
de Morte! Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu Colégio dos 
Plátanos
O que fazer quando a terra treme? “Baixar, 
Proteger, Aguardar”. Ao som do toque que 

anunciava o simulacro, os alunos protegeram-se debaixo 
das mesas. Leia aqui a notícia completa.

Votar como mandam as regras: No ano em que o tema 
do Clube Europeu é dedicado à Democracia, os alunos do 
Pré-Escolar votaram como mandam as regras. Leia aqui a 
notícia completa.

Alunos aprendem língua gestual: No Dia Nacional da 
Língua Gestual Portuguesa, que se assinalou no dia 15 de 
novembro, os alunos do 1º Ciclo do Colégio dos Plátanos 
conheceram o alfabeto manual e aprenderam a dizer 
algumas palavras. Leia aqui a notícia completa.

Hollywood foi tema da Gala Solidária do 6º ano: Êxitos 
do cinema inspiraram os alunos do 6º ano para a Gala 
Solidária. Leia aqui a notícia completa.

Pote dos Elogios: Neste Natal, os alunos do 3º ano 
ofereceram elogios aos colegas. Leia aqui a notícia 
completa.

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_16/ae_verde_horizonte_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_16/colegio_albergaria_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_16/colegio_albergaria_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_16/colegio_albergaria_noticia_3.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_16/colegio_albergaria_noticia_4.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_16/colegio_dos_platanos_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_16/colegio_dos_platanos_noticia_3.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_16/colegio_dos_platanos_noticia_4.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_16/colegio_dos_platanos_noticia_5.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_16/colegio_dos_platanos_noticia_6.pdf
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Clube Europeu AE 
Azambuja
Dia Europeu das Línguas: No dia 26 de 
setembro, o Clube Europeu e o Grupo 

disciplinar de Inglês comemoraram o Dia Europeu das 
Línguas na Escola Secundária do Agrupamento. Leia aqui 
a notícia completa.

Concurso Euroscola - Portugal Europeu: No dia 21 de 
novembro participámos no Concurso Euroscola - Portugal 
Europeu, no Espaço Europa, em Lisboa. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu AE 
Camilo Castelo Branco, 
Vila Nova de Famalicão
À Conversa com o Parlamento 
Europeu: eurodeputada Marisa 

Matias: No ciclo de debates “À Conversa com o Parlamento 
Europeu”, os alunos do Clube Europeu dinamizaram uma 
ação com a eurodeputada Marisa Matias, que contou 
com a presença de 135 alunos do 12º ano. A crise dos 
refugiados e o crescimento dos nacionalismos foram os 
temas mais em destaque. Leia aqui a notícia completa.

“Solidariedade: uma imagem de marca da União 
Europeia”: Com um trabalho sobre a concretização da 
solidariedade na Escola, em Famalicão, na Europa e 
no Mundo, alunos do Clube Europeu do AECCB foram 
premiados e visitaram o Parlamento Europeu. Leia aqui a 
notícia completa.

O Clube Europeu e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável: Alunos do Clube Europeu participaram 
na apresentação do Relatório de Sustentabilidade e 
Responsabilidade, que pretende responsabilizar mais os 
diferentes atores sociais para o desenvolvimento de ações 
sustentáveis que assegurem o futuro das novas gerações. 
Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu Escola 
Profissional Amar Terra 
Verde 

EPATV acolhe Projeto Erasmus+ “Our 
Culture Diference is Wealth of Humanity”: 

Alunos do clube europeu apresentam património cultural 
em projeto Erasmus. Leia aqui a notícia completa.

Bolachas made in EPATV: Alunos do curso Técnico 
de Padaria/ Pastelaria, membros do clube europeu, 
dinamizam atividades com idosos na semana do 
voluntariado. Leia aqui a notícia completa.

EPATV assinala Dia Europeu da Alimentação e Cozinha 
Saudáveis: Alunos do clube europeu da EPATV participam 
em diversas atividades que assinalam o Dia Europeu da 
Alimentação e Cozinha Saudáveis. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu Epatv visita Festa das Colheitas 2018: 
Alguns membros do clube europeu visitam e participam 
nas atividades da festa das colheitas 2018 podendo 
conhecer muitos dos elementos culturais da região. Leia 
aqui a notícia completa.

EPATV acolhe ações sensibilização de prevenção de 
violência doméstica: Alunos do clube europeu assistem 
a seminário sobre violência doméstica e prevenção de 
comportamentos de risco no âmbito da violência nas 
relações interpessoais. Leia aqui a notícia completa.

Sem Tabu! EPATV sensibiliza jovens: EPATV desenvolve 
ações de sensibilização para prevenção de comportamentos 
de risco, doenças sexualmente transmissíveis e problemas 
oncológicos. Leia aqui a notícia completa.

EPATV comemora o Dia Mundial da Alimentação dentro 
e fora de portas: A EPATV celebrou, com várias atividades 
dentro e fora da sua casa, o Dia Mundial de Alimentação, 
com atividades, refeições e palestras de sensibilização. 
Esta foi a principal inovação deste ano: sair da sala de aula 
e realizar atividades noutras escolas de Vila Verde. Leia 
aqui a notícia completa.

EPATV e EB de Soutelo comemoram Dia Internacional 
dos Direitos da Criança: Alunos membros de clube 
europeu da EPATV dinamizam atividades no âmbito das 
comemorações do Dia Internacional dos Direitos das 
Crianças. Leia aqui a notícia completa.

EPATV celebra Direitos Humanos: A EPATV, no dia 10 
de dezembro, comemorou os 70 anos da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, com uma sessão de 
esclarecimento sobre a DUDH, que contou com várias 
personalidades. Na sessão comemorativa, foi também 
apresentada uma publicação sobre os Direitos Humanos, 
uma exposição e um vídeo. Leia aqui a notícia completa.

http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_16/ae_azambuja_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_16/ae_azambuja_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_16/ae_camilo_castelo_branco_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_16/ae_camilo_castelo_branco_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_16/ae_camilo_castelo_branco_noticia_3.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_16/escola_profissional_amar_terra_verde_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_16/escola_profissional_amar_terra_verde_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_16/escola_profissional_amar_terra_verde_noticia_3.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_16/escola_profissional_amar_terra_verde_noticia_4.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_16/escola_profissional_amar_terra_verde_noticia_5.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_16/escola_profissional_amar_terra_verde_noticia_6.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_16/escola_profissional_amar_terra_verde_noticia_7.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_16/escola_profissional_amar_terra_verde_noticia_8.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_16/escola_profissional_amar_terra_verde_noticia_9.pdf
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Alunos do Clube Europeu da EPATV desenvolvem painel 
sobre Direitos Humanos: Alunos do clube europeu 
e embaixadores do Parlamento Europeu da EPATV 
desenvolvem painel sobre Direitos Humanos. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu AE 
Gondifelos
Clube Europeu AEG promove a 1.ª edição 
do “Peddy Paper AEG”: No dia 5 de 
outubro, realizou-se pela primeira vez o 

Peddy Paper AEG. Esta iniciativa foi fruto da colaboração 
entre o Clube Europeu AEG e o Clube Desporto Escolar, o 
Clube Eco-Escolas e o Departamento de Ciências Sociais e 
Humanas. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AEG e o 1.º intercâmbio do projeto 
Erasmus+ I-City: O Agrupamento de Escolas de Gondifelos 
e o seu Clube Europeu abraçaram o desafio do Projeto 
Erasmus+ I-City, para o biénio 2018-2020, que se propõe 
promover a troca de boas práticas, permitir aos alunos 
lidar com novas experiências e culturas e contruir uma 
cidade (virtual) para o futuro. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE 
Eugénio de Castro

A “riqueza” do nosso 1º Período: Elaboração de logotipos 
e escolha do vencedor, trabalhos sobre o Dia Europeu das 
Línguas e Halloween. Angariação de produtos e entrega a 
família carenciada, bem como envio de donativo à Helpo, 
Organização de Ajuda Humanitária, para 3 bolsas de 
estudo nas escolinhas de Moçambique. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu AE             
D. Dinis - Lisboa
Dia 16 o 16.º Eurodeputado 

no D. Dinis: A 16 de novembro o Eurodeputado José 
Inácio Faria, dedicado às causas ambientais, visitou 
a escola D. Dinis. Fez referência aos problemas dos 
oceanos, às alterações climáticas e à poluição e alertou 
para a importância de substituir os produtos de plástico 
por outros de materiais sustentáveis. Leia aqui a notícia 
completa.

http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_16/escola_profissional_amar_terra_verde_noticia_10.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_16/ae_gondifelos_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_16/ae_gondifelos_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_16/ae_eugenio_de_castro_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_16/ae_d._dinis_lx_noticia_1.pdf
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Dia Internacional da 
Paz
Este evento é celebrado anualmente 
por todo o mundo no dia 21 

de Setembro. A Assembleia Geral das Nações Unidas 
consagrou este dia ao fortalecimento dos ideais de paz, 
no seio das nações e entre os seus povos.

Na sequência da Conferência Rio+20, o tema escolhido 
para as celebrações deste ano foi “Uma paz sustentável 
para um futuro sustentável”.

Dia Europeu das 
Línguas

Por toda a Europa, 800 milhões de Europeus dos 47 
estados-membros do Conselho da Europa são encorajados 
a aprender mais línguas, em qualquer idade, dentro e fora 
da escola. 

O Conselho da Europa promove o plurilinguismo em 
todo o continente, com base na convicção de que a 
diversidade linguística é uma via para alcançar uma maior 
compreensão intercultural e um elemento-chave da 
riqueza do património cultural da Europa.

Assim, celebra-se este dia a 26 de setembro, desde 2001.

Dia Internacional 
da Não-Violência
Esta data foi instituída em 
homenagem a Mahatma 
Gandhi, nascido a 2 de 

outubro de 1869.

Gandhi foi um grande defensor do “Satyagraha”, um 
princípio de não-agressão, onde se recorre a uma forma 
não-violenta para se protestar e se fazer a revolução. Não-
violência, verdade e amor eram os grandes princípios 
deste pacifista, que nunca chegou a receber o Prémio 
Nobel da Paz.

Trata-se de um dia virado para a educação e para a 
paz, para o respeito pelos direitos humanos e para 
solidariedade entre os homens.

Dia Mundial do 
Professor
Esta data celebra-se 
anualmente no dia 5 de 
outubro e homenageia 

todos os que contribuem para o ensino e para a educação 
da sociedade.

Este dia promove 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 Internacional para a 
Erradicação da Pobreza
A data foi comemorada oficialmente 
pela primeira vez a 17 de outubro 

de 1992, com o objetivo de 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.

O tema de 2018 foi “Unirmo-nos aos que estão mais 
atrasados para construir um mundo inclusivo de respeito 
universal pelos direitos humanos e pela dignidade”.
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Dia das Nações Unidas
A Organização das Nações Unidas 
(ONU) nasceu oficialmente a 24 de 
Outubro de 1945, data em que a 
sua Carta foi ratificada pela maioria 

dos 51 Estados Membros fundadores.

O objetivo da ONU é unir todas as nações do mundo em 
prol da paz e do desenvolvimento, com base nos princípios 
de justiça, dignidade humana e bem-estar de todos.

Dia Internacional dos 
Direitos das Crianças
A origem deste dia 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 se adotou a Convenção sobre os Direitos 
da Criança. O objetivo da data é salientar e divulgar os 
direitos das crianças de todo o mundo.

A Declaração dos Direitos da Criança foi adaptada da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, tendo a 
seguinte redação:

	 Todas as crianças têm o direito à vida e à liberdade.

	 Todas as crianças devem ser protegidas da violência 
doméstica, do tráfico humano e do trabalho infantil.

	 Todas as crianças são iguais e têm os mesmos direitos, 
não importando a sua cor, raça, sexo, religião, origem 
social ou nacionalidade.

	 Todas as crianças devem ser protegidas pela família 
e pela sociedade.

	 Todas as crianças têm direito a um nome e a uma 
nacionalidade.

	 Todas as crianças têm direito a alimentação, 
habitação, recreação e atendimento médico.

	 As crianças portadoras de deficiências, físicas ou 
mentais, têm o direito à educação e aos cuidados 
especiais.

	 Todas as crianças têm direito ao amor, à segurança e 
à compreensão dos pais e da sociedade.

	 Todas as crianças têm direito à educação.

	 Todas as crianças têm direito de não serem violadas 
verbalmente ou serem agredidas por pais, avós, 
parentes, ou mesmo a sociedade.

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.

A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que 
existam mais de 20 milhões de vítimas de escravidão 
espalhadas pelo mundo. A data lembra a assinatura da 
Convenção das Nações Unidas para a Supressão do Tráfico 
de Pessoas e da Exploração da Prostituição de Outrem, a 2 
de dezembro de 1949.

A escravatura é um crime, sendo que aqueles que o 
cometem, permitem ou toleram devem responder 
perante a justiça.

Dia Internacional do 
Voluntariado
No dia 5 de Dezembro assinala-se 
esta efeméride, estabelecida por 

resolução das Nações Unidas de 1985, com o objetivo de 
sensibilizar e incentivar a sociedade civil a dar visibilidade 
e a valorizar o trabalho realizado por voluntários/as que 
diariamente e de forma desinteressada apoiam com o seu 
trabalho a comunidade onde se inserem.

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. Para o voluntário é também um ato 
recompensador, ajudando a alcançar o sentimento de 
autorrealização.



8

Dia Internacional dos 
Direitos Humanos
Este dia, que se celebra 
anualmente a 10 de dezembro, 
assinala a data em que, no ano 
de 1948, a Assembleia Geral das 

Nações Unidas proclamou a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. Este documento, surgido 3 anos após 
o término da II Guerra Mundial, enumera os direitos 
humanos básicos que devem assistir a todos/as e foi 
originalmente elaborado por representantes de diferentes 
origens jurídicas e culturais, e contextos geográficos.

A declaração, criada com o objetivo de promover a paz 
e a preservação da humanidade após os conflitos da 
Grande Guerra, estabelece, pela primeira vez, a proteção 
universal dos direitos humanos, enumerando os direitos 
básicos que devem assistir a todos/as.

Desde então, a Declaração Universal dos Direitos do 
Homem tornou-se o documento mais traduzido do 
mundo (em 360 idiomas) e inspirou as constituições de 
muitos Estados e democracias.

A data visa homenagear o empenho e a dedicação de 
todas as pessoas que defendem os direitos humanos e 
colocar um ponto final em todos os tipos de discriminação, 
promovendo a igualdade entre todos/as.
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Próximo Boletim

A publicação do Boletim 17 está prevista para março de 2019, pelo que as notícias devem ser 
enviadas até dia 15 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/orientacoes-para-envio-de-noticias-para-o-boletim-dos-clubes-europeus 

A DGE reserva o direito de selecionar os trabalhos enviados.

Informamos que durante o mês de janeiro decorrerá o Concurso dos Clubes Europeus 2019. 
Brevemente será divulgada a data, link de inscrição e Regulamento. 

Mantenham-se atentos ao vosso mail e página da DGE (http://dge.mec.pt/concurso-dos-
-clubes-europeus).

http://dge.mec.pt/orientacoes-para-envio-de-noticias-para-o-boletim-dos-clubes-europeus
http://dge.mec.pt/orientacoes-para-envio-de-noticias-para-o-boletim-dos-clubes-europeus
http://dge.mec.pt/concurso-dos-clubes-europeus
http://dge.mec.pt/concurso-dos-clubes-europeus

