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C
riado em 1995 como 
Agrupamento Eu-
ropeu de Interesse 
Económico, o CIE-

JD integra desde 2008 
a Direção-Geral dos As-
suntos Europeus do Mi-
nistério dos Negócios Es-
trangeiros e tem como 
missão estimular a par-
ticipação dos cidadãos, 
em particular jovens, na 

vida e na construção eu-
ropeias, através da infor-
mação e debate dos temas 
comunitários. 

No âmbito da sua mis-
são, e tendo em vista a 
promoção dos seus ob-
jetivos, o CIEJD desenvol-
ve diversas atividades, ini-
ciativas e projetos.

Portal Eurocid [www.eu-
rocid.pt]

O Portal Eurocid cons-
titui um ponto de acesso 
do cidadão de língua por-
tuguesa à informação eu-
ropeia. Com o objetivo de 
contribuir para uma maior 
aproximação dos cidadãos 
à União Europeia, o Portal 
Eurocid disponibiliza in-
formação que se encontra 

CentrodeInformacaoEu-
ropeiaJacquesDelors]

Refletindo a convic-
ção de que a comunica-
ção, para ser eficiente e 
alcançar diferentes públi-
cos, não pode dispensar a 
presença nos canais cria-
dos e proporcionados pe-
las redes sociais, o CIEJD 
encontra-se presente no 
Facebook, utilizando esta 
ferramenta como comple-
mento e suporte ao exer-
cício das suas competên-
cias, nomeadamente no 
que diz respeito à disse-
minação de informação 
sobre a União Europeia 
e os assuntos europeus.

Edições
O CIEJD desenvolve uma 
atividade editorial cujo 
objetivo consiste em con-
tribuir para o conheci-
mento de temas relevantes 
da União Europeia, poten-
ciando assim uma partici-
pação mais informada dos 
cidadãos nacionais no pro-
jeto Europeu, ao mesmo 
tempo que visa fomentar 
o aparecimento de obras 
relevantes sobre os assun-
tos comunitários em lín-
gua portuguesa.

A revista Europa No-
vas Fronteiras (totalizan-
do 30 edições) e a distin-
ção anual do Prémio Jacques 
Delors (23 trabalhos iné-
ditos já publicados) são 
disso um exemplo vivo.

O essencial sobre o Centro 
de Informação Europeia 
Jacques Delors (CIEJD)

estruturada por canais te-
máticos, procurando re-
fletir os temas prioritá-
rios da agenda europeia 
e as diferentes áreas de 
atividade do CIEJD.

Biblioteca Jacques De-
lors [https://infoeuropa.
eurocid.pt]

Instalada fisicamen-
te no edifício da Reitoria 
da Universidade de Lis-
boa, a Biblioteca Jacques 
Delors é uma biblioteca 
especializada em assun-
tos europeus que procu-
ra cobrir as necessidades 
de informação dos cida-
dãos e, simultaneamente, 
dar a conhecer a produ-
ção bibliográfica, nacio-
nal e estrangeira, sobre a 
União Europeia.

Espaço Público Euro-
peu [http://ec.europa.eu/
portugal/espacoeuropa/
index_pt.htm]

O Espaço Europa foi 
instituído em 2008 por 
iniciativa conjunta da Re-
presentação da Comissão 
Europeia (RCE) e do Ga-
binete de Informação do 
Parlamento Europeu (GI-
PE) e está situado no edi-
fício Jean Monnet, em Lis-
boa. No dia 1 de abril do 
corrente ano, o CIEJD as-
sumiu a tarefa de apoiar 
a RCE e o GIPE em ma-
téria de serviços de infor-
mação e assistência às ati-
vidades de comunicação 
a realizar no, e pelo, Es-
paço Europa.

Este trabalho, conjunto, 
interinstitucional, repre-
senta uma mais-valia na 
comunicação, aproximan-
do a Europa dos Cidadãos.

Aprender a Europa com 
o CIEJD [www.aprende-
reuropa.pt]

Privilegiar a forma-
ção, para diferentes pú-

blicos, em assuntos da 
União Europeia tem si-
do uma das bandeiras do 
CIEJD. Procura-se através 
da promoção do conheci-
mento, gerar uma partici-
pação informada e ativa 
no processo de constru-
ção comunitária.

Entidade certificada pa-
ra a formação, o Centro 
tem apostado, ao longo 
da sua existência, na rea-
lização de uma série de 
atividades de cariz (in)for-
mativo: cursos, jornadas, 
workshops, seminários, 
Aulas Jacques Delors, ses-
sões de informação e de-
bate, destinadas a públi-
cos específicos e cobrindo 
todo o território nacional.

Outra atividade rele-
vante neste contexto é o 
desenvolvimento de con-
teúdos pedagógicos [ht-
tps://infoeuropa.eurocid.
pt/catalogo/conteudospe-
dagogicos] sobre as priori-
dades temáticas europeias. 
O objetivo destes conteú-
dos consiste em despertar 
o interesse dos jovens e 
dos cidadãos em geral pa-
ra a participação na cons-
trução europeia, tendo por 
público-alvo privilegiado 
os alunos dos ensinos bá-
sico, secundário e profis-
sional e os docentes.

Carreiras internacionais 
[www.carreirasinternacio-
nais.eu | www.trabalhar-
nauniaoeuropeia.eu]

Através do projeto Car-
reiras internacionais, o 
CIEJD proporciona um 
conjunto de serviços que 
visa contribuir para re-
forçar a presença de por-
tugueses nas instituições 
e organismos da União 
Europeia e de outras or-
ganizações internacio-
nais, multiplicando si-
multaneamente o leque 
de oportunidades de es-
tágios após ou durante 
a aprendizagem acadé-
mica e de trabalho para 
pessoas à procura do pri-
meiro emprego ou já com 
experiência profissional.

Oportunidades de negó-
cio na UE [www.oportuni-
dadesdenegocionaue.eu]

Visando promover uma 
maior divulgação, junto 
das empresas portugue-
sas, dos concursos publi-
cados pelas Instituições 
e outros organismos da 
União Europeia, o CIEJD 
lançou o projeto Oportu-
nidades de Negócio na UE 
com o objetivo de poten-
ciar o aumento de can-
didaturas, por parte das 
PME nacionais, aos con-
cursos públicos lançados 
pelas instituições e orga-
nismos da UE e aumentar 
o número de candidatu-
ras aos apoios financei-
ros disponibilizados às 
empresas.

Facebook [facebook.com/

https://europa.eu/eyd2015/pt-pt/content/eu-development-aid  |  http://pt.radiovaticana.va/news/2015/04/05/papa_urbi_et_orbi_tenhamos_a_coragem_do_perd%C3%A3o_e_da_paz/1134774
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