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CENTRO DE INFORMAÇÃO EUROPEIA JACQUES DELORS (CIEJD)

O Centro de Informação Europeia
Jacques

Delors

é

um

serviço

público, que tem como objetivo
informar os cidadãos sobre a União
Europeia, em língua portuguesa.
Integrando

a

Direção-Geral

dos

Assuntos Europeus do Ministério dos
Negócios

Estrangeiros,

o

CIEJD

procura estimular a participação dos cidadãos, em particular
dos jovens, na vida e na construção europeias, através da
informação e do debate dos temas comunitários.
Proporcionar um conhecimento fundamentado sobre os valores,
políticas, instituições e programas da UE, de forma a permitir
uma cidadania europeia mais ativa e participativa e, também,
um

melhor

aproveitamento

geradas pela UE é a sua missão.

das

múltiplas

oportunidades
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AULAS JACQUES DELORS (AJD)

Os assuntos mais relevantes da
União Europeia (UE) tratados
de forma lúdica e interativa.
TEMAS

Aulas genéricas: abordam o
processo de construção
europeia (objetivos, principais
etapas, tratados e sucessivos
alargamentos).
Aulas temáticas: Cidadania Europeia, Tratado de Lisboa,
Ambiente, Energia, Alterações Climáticas, Europa 2020, 30 Anos
de Integração Europeia e as 10 Prioridades Juncker.
DESTINATÁRIOS

Alunos dos ensinos pré-escolar, básico, secundário e profissional
de todos os estabelecimentos, públicos e privados.
DURAÇÃO

Aproximadamente 1 hora.
METODOLOGIA

Interativa – os formandos são convidados a participar, colocando
questões, dúvidas e expressando a sua opinião.
AVALIAÇÃO

No final de cada aula, é solicitado o preenchimento de dois
pequenos questionários de avaliação - um direcionado aos
professores e outro aos alunos.
FORMADORES

Estas aulas são ministradas por técnicos do CIEJD, podendo
também ser realizadas, de forma autónoma, nas escolas por
professores.
PARA AGENDAR

Enviar um e-mail para: formacao@ciejd.pt

SESSÕES PARA PÚBLICOS COM MENOR ACESSO À INFORMAÇÃO

Levar a União Europeia a públicos que têm maiores dificuldades
no acesso à informação, é o objetivo desta ação, realizada em
colaboração com outras instituições.
TEMAS

Construção Europeia, Cidadania
Europeia, 60 Anos de Integração
Europeia.
DESTINATÁRIOS

Cidadãos com menor acesso à informação.
DURAÇÃO

Aproximadamente 1h30.
METODOLOGIA

Interativa – os formandos são convidados a participar, colocando
questões, dúvidas e expressando a sua opinião.
AVALIAÇÃO

No final de cada aula, é solicitado o preenchimento de dois
pequenos questionários de avaliação - um direcionado aos
responsáveis pelo grupo e outro aos formandos.
FORMADORES

Estas aulas são ministradas por técnicos do CIEJD.
PARA AGENDAR

Enviar um e-mail para: formacao@ciejd.pt
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FONTES DE INFORMAÇÃO EUROPEIA NA INTERNET PARA JOVENS

Através da Internet e dos media sociais
procura-se dar a conhecer, a valorizar
e a utilizar os sítios sobre a UE úteis
aos jovens, bem como desenvolver
competências na procura, organização
e partilha de informação europeia.
TEMAS

A UE num ápice; Os teus direitos; A tua ação; Os teus links; Top 10.
DESTINATÁRIOS

Alunos do ensino secundário e profissional;
Clubes europeus.
DURAÇÃO

Aproximadamente 1 hora e 30 minutos.
RECURSOS

Apresentação ppt e internet
METODOLOGIA

Interativa—Os formandos são convidados a participar, colocando as
suas questões.
FORMADORES

Estas aulas são ministradas por técnicos do CIEJD.
PARA AGENDAR

Enviar um e-mail para: formacao@ciejd.pt.

FONTES DE INFORMAÇÃO EUROPEIA NA INTERNET

Sessões sobre as fontes de informação da UE. Conhecer as bases
de dados, aceder aos portais das
instituições, obter legislação
comunitária são algumas das
áreas a abordar.
TEMAS

Módulo I: Breve apresentação do
CIEJD
Módulo II: Documentação e informação europeias na Internet
DESTINATÁRIOS

Universitários;
Investigadores;
Todos os profissionais/entidades interessados.
DURAÇÃO

3 horas (a duração poderá ser adaptada em função da
especificidade da ação).
RECURSOS

Apresentações ppt e internet.
METODOLOGIA

Formação prática em computador com acesso à Internet.
FORMADORES

Estas sessões são ministradas por técnicos do CIEJD,
especializados na pesquisa e classificação de conteúdos sobre a
UE.
PARA AGENDAR

Enviar um e-mail para: formacao@ciejd.pt.
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CARREIRAS INTERNACIONAIS

Sessões de informação sobre
oportunidades de emprego e de
estágio nas Instituições e Organismos
Europeus e em diferentes
Organizações Internacionais (CdE,
NATO, OCDE, ONU). É explicado o processo de candidatura, as várias
fases de testes a um concurso geral EPSO, visando a seleção de
funcionários permanentes para as Instituições Europeias
TEMAS

Trabalhar nas Instituições Europeias
Estagiar na UE ou numa Organização Internacional
DESTINATÁRIOS

Universitários
Profissionais com experiência
DURAÇÃO

Aproximadamente 1h/1h30
RECURSOS

Apresentação ppt
FORMADORES

Estas aulas são ministradas por técnicos do CIEJD
PARA AGENDAR

Através do e-mail para: carreiras.internacionais@ciejd.pt ou
preenchendo o formulário de contacto

CONCURSO EUROELO

Animação pedagógica, sob a forma de um jogo, no qual se testam
os conhecimentos dos alunos
em matérias europeias,
recorrendo a perguntas e
respostas de escolha múltipla
TEMAS

Questões diversas que abordam a cidadania europeia, a
construção europeia, curiosidades sobre os Estados-Membros, etc
DESTINATÁRIOS

Alunos dos 2º e 3º ciclos dos ensinos básico, secundário e
profissional
FORMADORES

Estas sessões são ministradas por técnicos do CIEJD
PARA AGENDAR

Enviar um e-mail para: formacao@ciejd.pt
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EXPOSIÇÃO EVOCATIVA DE JEAN MONNET

Esta exposição foi promovida pela
Representação da Comissão Europeia em
Portugal (RCE), com o apoio da Fundação Jean
Monnet para a Europa, encontrando-se no
CIEJD para ser cedida às Instituições que a
solicitem
CONTEÚDOS

A exposição é composta pelos seguintes painéis:
1888-1914: Os anos de formação
1914-1938: Vencer a guerra, construir a paz
1939-1945: O combate das democracias
1945-1950: Reconstruir: O plano Monnet
1950-1952: Reconciliar, unir: O plano Schuman
1952-1955: Construir a Europa: a CECA
1955-1975: O Comité de ação para os Estados Unidos da Europa
1955-1975: As lições da experiência
DESTINATÁRIOS

Alunos do Ensino Secundário e público em geral
DURAÇÃO

A combinar
PARA REQUISITAR

Enviar um e-mail para: biblioteca@ciejd.pt
O Empréstimo é gratuito, contudo, o transporte fica a cargo da
entidade que faz a requisição

BIBLIOTECA JACQUES DELORS
A Biblioteca Jacques Delors, com um acervo em assuntos europeus
com mais de 90 mil
documentos, é um
espaço de informação,
cultura e cidadania
europeia
ESPECIALIZAÇÃO

Assuntos Europeus
DESTINATÁRIOS
Universitários
Investigadores
Todos os profissionais/entidades e cidadãos interessados
BASE DE DADOS
INFOEUROPA [https://infoeuropa.eurocid.pt/] – Base de dados em linha
que corresponde ao acervo documental existente na Biblioteca
Jacques Delors, resultante da fusão dos fundos do CIEJD, do Centro
de Documentação da Direção-Geral dos Assuntos Europeus e da
Representação da Comissão Europeia em Portugal
LOCAL
Edifício Caleidoscópio
Jardim do Campo Grande
1700-090 Lisboa
Portugal
CONTACTOS
Telefone: 210 170 113
email: biblioteca@ciejd.pt
Facebook: https://www.facebook.com/BibliotecaJacquesDelors
HORÁRIO
10h-17h

Centro de Informação Europeia Jacques Delors - DGAE /MNE

OFERTA DE PUBLICAÇÕES

O CIEJD recebe materiais das diferentes
instituições europeias - mapas e
publicações—que mediante solicitação pode
disponibilizar à comunidade educativa.

DESTINATÁRIOS

Público em geral
Alunos dos ensinos básico, secundário e universitário
Docentes
ENVIO / LEVANTAMENTO DE MATERIAIS

O CIEJD poderá enviar, por correio, apenas um ou dois exemplares
dos materiais em stock. No entanto, as entidades interessadas,
poderão, mediante a autorização prévia do Serviço, efetuar o
levantamento in loco de um maior número de exemplares
PARA SOLICITAR
Enviar um e-mail para: biblioteca@ciejd.pt

CONTEÚDOS….

APRENDER EUROPA
Canal do CIEJD com conteúdos para alunos e
professores
URL: http://www.aprendereuropa.eurocid.pt

A NOSSA SELEÇÃO POR CICLO DE
ESCOLARIDADE

Apresentações ppt | Fichas | Jogos |
Consulte aqui

LINKS INTERESSANTES….
PROCURA MATERIAL DIDÁTICO SOBRE A
UNIÃO EUROPEIA?
O Espaço dos professores contém
todos os tipos de materiais para
diferentes grupos etários. Inspire-se!
URL: http://europa.eu/teachers-corner

O ESPAÇO DOS ALUNOS
A UE não esqueceu os mais novos e no
Espaço dos alunos pode encontrar muitos
jogos e passatempos
URL: http://europa.eu/kids-corner
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CONHECER O EURO COM O BANCO
CENTRAL EUROPEU

Jogos, apresentações, brochuras, etc
Consulte aqui

PUBLICAÇÕES EM LINHA
Publicações, relatórios e muito mais em
linha...
URL: https://publications.europa.eu/pt

SABER MAIS COM O CIEJD
PORTAL DO CIEJD
http://www.eurocid.pt/
NEWSLETTER CIEJD
CONSULTE AQUI
CATÁLOGO DE CONTEÚDOS PEDAGÓGICOS (PESQUISA)
https://infoeuropa.eurocid.pt/catalogo/
conteudospedagogicos
O CIEJD NA REDE SOCIAL FACEBOOK
http://www.facebook.com/CentrodeInformacaoEuropeiaJacquesDelors
https://www.facebook.com/BibliotecaJacquesDelors/
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO NA UE
http://www.oportunidadesdenegocionaue.eu/
CARREIRAS INTERNACIONAIS
http://www.carreirasinternacionais.eu/
PONTO NACIONAL DE CONTACTO—PROGRAMA «EUROPA PARA OS
CIDADÃOS»
http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwcot0.detalhe_area?p_cot
_id=9557&p_est_id=18185

Centro de Informação Europeia
Jacques Delors
Direção-Geral dos Assuntos Europeus
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Palácio da C ova da Moura | Rua da Co va da M oura, 1
1350- 115 Lisb oa
tel.: +351 211 225 000 | f ax: +351 211 225 049
e-mail: geral@ciejd.pt | In ternet: www.eurocid.pt

O CIEJD, membro da RSO PT promove o Consumo Responsável!

