
 

 

 
 
Assunto: Rede Nacional dos Clubes Europeus - ano letivo 2015/16 
 

 
Lisboa, 21 de setembro de 2015 

 
 
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 e oferta educativa, nomeadamente no ensino 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 2015/16 
A base de dados da RNCE estará disponível entre 1 de outubro e 15 de novembro de 2015, 

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 2015/16 

O tema selecionado para os projetos a concurso no ano letivo 2015/16 é “Interculturalidade e 
mobilidade no espaço europeu”. 

Embora a abertura do Concurso seja apenas efetuada em janeiro de 2016, é divulgado 
desde já o tema escolhido, por forma a facilitar a organização do trabalho dos Clubes. 
Lembramos que o projeto apresentado a concurso deverá constituir apenas uma parte do 
Plano Anual do Clube. 

 
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.  

 

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


 

 

Devido ao aumento e diversidade dos contributos recebidos, e para que exista uma maior 
uniformidade na informação, foram elaboradas orientações a que deve obedecer o envio de 
noticias e exemplos de boas práticas que podem ser consultadas no endereço: 
http://www.dge.mec.pt/orientacoes-para-divulgacao-de-noticias-no-boletim-dos-clubes-
europeus 

 
 
I Encontro Nacional dos Clubes Europeus 
A Direção-Geral da Educação vai realizar o I Encontro Nacional de Clubes Europeus no dia 

14 de novembro (e não em outubro, como fora previamente divulgado), na Escola Secundária 
Camões, em Lisboa.  

Este encontro tem como objetivo promover o diálogo e o debate entre os Clubes 
Europeus, bem como divulgar boas práticas. 

A participação no encontro é gratuita mas sujeita a inscrição prévia em: 
http://area.dge.mec.pt/ce1encontro. As inscrições estarão abertas de 28 de setembro a 30 de 
outubro, embora sujeitas ao limite de capacidade do auditório. 

Durante o Encontro estará patente uma exposição de posters ilustrativa do trabalho 
desenvolvido pelos Clubes Europeus. Convidamos os Clubes a submeter um poster (tamanho 
A1 – 594mm × 841mm) para integrar esta exposição. A maquete deverá ser enviada, para 
seleção, até ao dia 15 de outubro, para o endereço clubeseuropeus@dge.mec.pt.  

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 Direção-Geral da Educação 
 

 
 

José Vitor Pedroso 
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