
A Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL) e a Science4you juntam-se para realizar um 
evento final dos 2 projetos realizados no âmbito do Plano de Comunicação 2013/2014 para a informação 
sobre a União Europeia em Portugal, uma iniciativa da Comissão Europeia, promovida pelo Centro de 
Informação Europeia Jacques Delors (CIEJD), na qualidade de Organismo Intermediário responsável pela 
execução do Plano de Comunicação 2013/2014.

Neste evento, os temas da sustentabilidade e uso eficiente de recursos são abordados de forma ampla e 
diversificada, através destes dois projetos, visando sensibilizar os diversos públicos para as temáticas em questão.

No âmbito do Projeto Europa Sustentável, foi lançado o concurso TU Ensinas a todos os alunos 
universitários, onde foram desafiados a desenvolver um protótipo de um brinquedo educativo com 
base nas temáticas do projeto. Neste dia, as 3 equipas finalistas irão apresentar os seus projetos e 
expô-los à apreciação do júri. O grande vencedor ganhará um interrail pela Europa.

Será também dinamizado um debate aberto à assistência, com base num estudo de opinião realizado 
pela FCUL, ICS e CITIDEP, contando com a participação de especialistas nas temáticas abordadas e com 
a presença do Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, Jorge Moreira da Silva.

Espera-se com este evento, contribuir para um melhor conhecimento da problemática do 
desenvolvimento sustentável e também lançar novos desafios para futuras ações, com vista a reforçar 
uma participação mais ativa dos cidadãos e em particular da comunidade educativa na promoção do uso 
eficiente dos Recursos e da sustentabilidade do meio ambiente. 

Para mais informação sobre os projetos consulte os sites:
Estudo de Opinião: www.europasustentavel.fc.ul.pt

Europa Sustentável: www.science4you.pt/home-europa-sustentavel
Eurocid: www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwcot0.detalhe?p_cot_id=7951&p_est_id=15749#meiosparaonossofuturo

União Europeia: sustentabilidade e uso eficiente de recursos

DIA: 18 de setembro de 2014

HORÁRIO: 14h-18h

LOCAL: Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, Auditório 6.1.36, 
edifício C6, Campo Grande, Lisboa.

Públicos-alvo: 
• Comunidade Escolar - Professores 
de todos os ciclos e Alunos do Ensino 
Secundário;
• Academia – Docentes, Investigadores 
e Estudantes do Ensino Superior;
• Cidadãos em geral.

Temáticas-Chave abordadas
• (Re)industrialização versus Desenvolvimento sustentável e 
economia verde;
• Estratégia Europa 2020: Objetivo – crescimento 
sustentável: para uma economia eficiente na utilização dos 
recursos e sustentabilidade energética;
•A importância da Educação sobre o mar e os seus recursos.

Iniciativa:

* O CIEJD enquanto Organismo 
Intermediário no quadro da 
Parceria de Gestão estabelecida 
entre o Governo Português e a 
Comissão Europeia, através da sua 
Representação em Portugal.

Organização:
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