
Assunto: Convite a colaboração em projecto da União Europeia. 

Caro(a) Colega, 

O Projeto UE - sustentabilidade e uso eficiente dos recursos: inquérito, debates e disseminação, 
concebido e desenvolvido pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL) é uma 
iniciativa da Comissão Europeia, promovida pelo Centro de Informação Europeia Jacques Delors 
(CIEJD), Direção-Geral dos Assuntos Europeus – Ministério dos Negócios Estrangeiros, na qualidade de 
Organismo Intermediário responsável pela execução do Plano de Comunicação para informação sobre a 
União Europeia em Portugal. 

As ações a realizar incluem um estudo de opinião, seis debates a nível nacional (em Aveiro, Lisboa, 
Olhão, Porto e Sines) e a comunicação e disseminação dos resultados através da Web e da 
comunicação social. Pretende-se aferir a familiaridade e opinião da população em relação aos temas em 
análise e promover a sensibilização para os mesmos, dando voz aos cidadãos e cidadãs na definição 
das prioridades e políticas da UE. 
	  
As temáticas a abordar são as seguintes: 

• (Re)industrialização versus desenvolvimento sustentável e economia verde;  
• Estratégia Europa 2020 com o objetivo de crescimento sustentável para uma economia eficiente 

na utilização dos recursos e sustentabilidade energética; 
• A importância da educação sobre o mar e os seus recursos.  

Gostaríamos muito de poder contar com a sua colaboração nesta iniciativa e por isso convidá-lo(a) 
a mobilizar alunos, professores e restante comunidade educativa da sua Escola para participar numa ou 
mais das seguintes atividades: 

o Responder ao questionário (acessível no site do projeto). 
o Divulgar aplicação do questionário; 
o Promover a aplicação do questionário junto de duas turmas da escola onde leciona 

(idealmente de diferentes áreas temáticas – Línguas e Humanidades / Ciências e 
Tecnologias / Ciências Socioeconómicas / Artes Visuais) 

o Participar presencialmente nos debates nacionais, em particular no caso de escolas 
próximas do local onde estes se realizam; 

o Participar via Internet nos debates e outras atividades on-line;  
o Organizar e/ou promover a organização autónoma de outros debates sobre a mesma 

temática na comunidade (a nível de escola, local e regional). 

A participação da vossa instituição terá o apoio da nossa Faculdade e dos nossos parceiros de uma ou 
mais das seguintes formas: 

• Facultar Webkits para apoiar a organização autónoma de debates; 
• Disponibilizar documentação e referências científicas on-line sobre as temáticas do projeto, 

como suporte à reflexão, ao debate e ao desenvolvimento curricular; 
• Divulgar, no nosso site, as atividades realizadas pela Escola no âmbito deste projeto; 
• Promover a deslocação à escola dos nossos docentes e investigadores no quadro de palestras 

ou outros eventos da Escola; 
• Promover um concurso que destaque as três escolas com participação mais inovadora e 

proactiva.   
 

Pedimos para registar a sua disponibilidade de colaboração num formulário desenvolvido para o efeito, 
que se encontra no nosso site: 

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



	  
Em caso de impossibilidade da sua parte, muito agradecemos a indicação de outro elemento da Escola 
ou Agrupamento que se disponibilize para colaborar. 

Estamos ao seu dispor para qualquer esclarecimento adicional. 
 
Grato pela atenção e com os melhores cumprimentos,  
 
Pela equipa,  
Pedro Ferraz de Abreu 
Projecto UE - sustentabilidade e uso eficiente dos recursos - inquérito, debate e disseminação 
Coordenador Executivo  
europasustentavel.fc.ul.pt	  
_____________________ 
 
Contacto para as escolas: 
António Marques 
apdmarques@fc.ul.pt 
	  
Contacto geral do projecto: 
Ana Faísca 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 
Campo Grande, Ed. C5, 1749-016 - Lisboa, Portugal 
External Cooperation Office 
Email: amfaisca@fc.ul.pt 

Tel: +351 21 750 0623/ +351 21 750 00 00 / Ext: 25 408 
Fax: + 351 21 750 01 47 
http://www.fc.ul.pt	  

 
	  
	  


