
Pop up Europe
Aproximar a Europa dos seus cidadãos.



Pop up Europe 

12 receitas para os municípios aproximarem a Europa dos seus cidadãos





Introdução
Os municípios mantêm uma relação de confiança com os seus cidadãos, mas

são frequentemente negligenciados como parceiros vitais das instituições

europeias para reforçar o apoio à política europeia. Embora os políticos e os

funcionários locais reconheçam a importância da influência da política da UE na

vida quotidiana dos seus cidadãos, enfrentam, muitas vezes, dificuldades em

envolver os cidadãos ou comunicar sobre estes tópicos.

Este projeto financiado pelo projeto Erasmus +, pretende, por um lado,  inspirar

os municípios disponibilizando atividades que abordam os tópicos da UE, e por

outro, convida os colaboradores das instituições locais a procurarem um

contacto mais estreito com as suas comunidades locais para uma promoção

conjunta da União Europeia. Trabalhando juntos, ambos podem economizar

tempo e custos e atingir um público mais amplo.

Este livro apresenta 12 receitas com atividades a serem desenvolvidas pelos

municípios. Cada receita orienta as várias fases de desenvolvimento das

atividades e eventos na União Europeia. Fornece-lhe material informativo,

designs gráficos e inspiração… por outras palavras, tudo o que necessita para

iniciar a comunicação sobre a Europa!



Conheça os parceiros



Conheça os parceiros

A província de Antuérpia é uma região densamente povoada no

norte da Bélgica, com 1,8 milhões de habitantes em uma área de

2.867 km². É composto por 69 vilas e cidades. Como um governo

regional dinâmico, a Província de Antuérpia quer garantir que a

área seja atraente para viver, trabalhar e visitar.

www.provincieantwerpen.be

Província de Antuépia - Bélgica - 1,6 milhões de habitantes

Silvi é um município italiano, localizado na região de Abruzzo,

ao longo da costa do Adriático. O turismo é a principal atividade

econômica. Torre Del Cerrano é uma área marinha protegida

com 7 km de faixa litoral, dos quais 2,5 km são dunas de areia

com flora e fauna únicas, que se estendem até 3 milhas náuticas

no Mar Adriático, por uma superfície total de 37 km². Em 2014, a

área foi premiada com a Carta Europeia para o Turismo

Sustentável em Áreas Protegidas. www.comune.silvi.te.it

Município de Silvi -  Itália - 16.000 habitantes

O concelho de Vila Nova de Cerveira situa-se no noroeste da

península ibérica, no distrito de Viana do Castelo, com cerca de

9500 habitantes numa área de 108,47 km².  No âmbito das

competências previstas na lei, um dos objetivos centrais do

município é aproximar a administração pública dos seus

cidadãos. Uma ponte sobre o rio Minho a liga ao município de

Tominho - Espanha, com quem mantêm uma estreita parceria a

nível económico, cultural, ambiental e educacional. Ou seja: um

verdadeiro município europeu. www.cm-vncerveira.pt

Município de Vila Nova de Cerveira - Portugal - 9.500
habitantes

O Município de Gulbene localiza-se no Nordeste da Letónia e

integra 13 freguesias além do território administrativo da cidade

de Gulbene. A área do município é de 1872 km². Os principais

setores da economia são agricultura e a extração de madeira. O

município detém o único comboio no Báltico que oferece uma

viagem num caminho de ferro de via estreita o que muito

orgulha os seus cidadãos. www.gulbene.lv/

Município de Gulbene - Letónia - 22.000 habitantes
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A Europa 

na tua cidade01



PREPARAÇÃO

Prep | 1 semana

Tempo | 2/3 minutos

Dificuldade: média

INGREDIENTES ETAPAS

Lista dos edifícios/infraestruturas

da tua cidade/vila que foram

financiados pela UE

Contratar um profissional de

audiovisual ou utilizar o

smartphone pessoal

Ser criativo!

Num primeiro momento, será

necessário efetuar um levantamento

dos edifícios e infraestruturas

cofinanciadas pela União Europeia

na tua cidade. Verás que te irás

surpreender!

Contrata um profissional de vídeo ou

imagem para a realização de um spot

audiovisual, ou sê criativo e utiliza os

teus próprios recursos para filmar e

legendar as infraestruturas e edifícios

cofinanciados. Em alternativa

poderás criar uma story através de

fotografias e pequenos vídeos para

colocares nas tuas redes sociais.

Esta ferramenta pode ser utilizada

nas redes sociais, em eventos

promocionais na tua localidade ou

em escolas para abordar temas

relacionados com a União Europeia.
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02

03

A Europa na tua cidade

Divulga os investimentos realizados com fundos

europeus na tua localidade através de um vídeo.

Além de uma ferramenta de marketing nas redes

sociais  o vídeo permitirá aumentar a

sensibilização da comunidade para o apoio da UE

a nível local.



A Europa na tua cidade
- A nossa experiência

Queres ver o vídeo?
Digitaliza o código ou
acede  por este link:
bit.ly/VideoVilaNova

Scan the code

http://bit.ly/VideoVilaNova


INGREDIENTES

Bicicletas

Coletes refletores

Mapas

Capacetes e luvas

Água 

Planeia um passeio turístico de bicicleta,

prevendo paragens em locais social e

culturalmente relevantes cuja criação e

desenvolvimento contou com o apoio de

projetos e/ou fundos europeus.

Encontra a pessoa ideal para servir de

guia e fazer uma pequena abordagem

sobre cada uma das iniciativas visitadas.

Planeia uma pausa para piquenique

durante o passeio.
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De bicicleta 
"À descoberta da

Europa" 

Objetivo principal: conhecer as melhores

práticas da União Europeia (UE) a nível local

local e conhecer as infraestruturas e edifícios

financiados por programas da UE.

04

Organiza um grupo e aluga bicicletas se

necessário.

PREPARAÇÃO

Prep | 1 dia

Tempo | 3 - 5 horas

Dificuldade: média

ETAPAS



De bicicleta 
"À descoberta da Europa"

- A nossa experiência 
 



INGREDIENTES

A Europa à nossa
volta - Concurso
de fotografia
Partilha nas redes sociais fotos de lugares

relacionados com um projeto da UE. Quem

adivinhar onde a foto foi tirada terá a

possibilidade de ganhar um prémio.

Foto(s) de lugares relacionados

com projetos/iniciativas da UE

Contas nas redes sociais

Presentes para o(s) vencedor(es)

Seleciona um ou mais

projetos/iniciativas locais da UE.

Tire uma foto (selfie ou a outra pessoa)

perto do projeto. Este lugar precisa ser

reconhecível. Para tornar a imagem

mais divertida, você pode usar algum

objeto alusiva à UE, por exemplo:

bandeira, estrela...

Elabora um formulário de

participação e coloque-o no site da

tua organização e nas redes sociais

Prepara prémios para os vencedores. 
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03

Partilha a imagem nas redes sociais e

coloca uma questão de desempate

para determinar o vencedor. Faz uma

foto ao entregar o presente e partilha

também nas tuas redes sociais.  

04

ETAPAS

PREPARAÇÃO

Prep | 2 semanas

Tempo | ajustável

Dificuldade: média



A Europa à nossa volta -
Concurso de fotografia

- A nossa experiência 

Saiba mais sobre como
organizar esta

competição e nossos
resultados. Leia o
código ou  aceda a
bit.ly/EUaroundus

Scan the code

http://bit.ly/EUaroundus


02
Fala 

sobre a 

Europa



INGREDIENTS

Queres envolver os cidadãos de uma forma
divertida nos tópicos europeus? Então desafia-os
a participar na Roda da Sorte Europeia!

ETAPAS

An open space such as a market or a

square close to schools or university

A personalized Wheel of fortune with

the European logo

A rolling question sheet calibrated on

public and answer key 

Gadgets and brochures to use as

prizes

Cria uma plataforma giratória personalizada

com o logotipo europeu, ou adquire numa

empresa especializada - custo médio de 200

euros. Adquire alguns brindes personalizados.

Escolhe um espaço público onde mais

facilmente encontras os potenciais

participantes (exemplo: praça, jardim público,

etc.

Cria um questionário sobre a UE ajustável ao

nível de conhecimento do público que

pretendes  alcançar: crianças, jovens e adultos.
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02
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Roda da Sorte

Coloca a Roda da Sorte no espaço escolhido (se

possível decora o espaço com  material alusivo

à UE). Interpela os cidadãos/jovens e convida-

os a tentarem a sorte e testarem os seus

conhecimentos sobre a UE. Caso acertem

devem ser premiados (brindes ou doces).

04

Fornece material informativo sobre a UE e o

ponto Europe Direct local onde podem obter 

 mais informações.

Uma atitude amistosa aliada a uma abordagem casual vão  

criar a atmosfera divertida e ideal para dinamizar este

evento!

05

PREPARAÇÃO

Prep | 1 semana

Tempo | 2 horas

Dificuldade: fácil



Roda da Sorte
- A nossa experiência 

Leia o código para ver alguns
exemplos de perguntas ou aceda a  

bit.ly/WheelOfFortuneEU

http://bit.ly/WheelOfFortuneEU


INGREDIENTES
ETAPAS

Tenda ou guarda-sóis

Jogos

 Material Informativo

 Brindes

Criar um espaço alusivo à UE numa

praça, jardim público ou noutro local

que consideres conveniente. Faz um

plano das atividades que serão

realizadas durante o evento.

Escolhe jogos e questionários da UE

disponíveis em:

https://europa.eu/learning-

corner/home_pt

Podes ainda reproduzir outros jogos

que consideres adequados para esta

atividade.

Recolhe materiais de informação

sobre programas e oportunidades de

mobilidade juvenil na União

Europeia, proteção do ambiente, etc.
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Tenda Pop-Up Europe

O principal objetivo desta atividade é

sensibilizar a comunidade local para a União

Europeia, o seu desenvolvimento e integração,

e  obter informações sobre o papel da UE no

desenvolvimento da nossa região.

Premeia os vencedores dos jogos.

04

PREPARAÇÃO

Prep | 1 dia

Tempo | 3-5 horas

Dificuldade: média



Tenda Pop-Up Europe
- A nossa experiência

Leia o código para
fazer o download de

uma atividade ou
aceda através do link

bit.ly/CountryContour

Leia o código para
mais fotos ou vá para
bit.ly/PopUpTentEU



INGREDIENTES

Queres aumentar a consciencialização sobre a

importância do meio ambiente e lembrar os

cidadãos o que a Europa dinamiza nesta área?

Então, organiza um Dia "Livres de Plástico"!

ETAPAS

Associações sem fins lucrativos na

área do ambiente

Escolas

Comunicação Social local/regional

Outras associações cívicas e sociais

Contacta uma associação ambiental no teu

país. No caso de Itália escolheram a Plastic

Free Odv Onlus (www.plasticfreeonlus.it)  

Assegura a colaboração dos serviços

municipais da tua localidade com

responsabilidades na área gestão de resíduos.

É necessário estabelecer área de intervenção. É
preferível escolher uma área mais pequena
onde todo o lixo possa ser recolhido do que
uma área extensa cuja limpeza pode não ser
efetuada nas melhores condições.

01

02

03

Campanha
Livres de Plástico

Fornece o equipamento de limpeza necessário

aos voluntários.04

Contacta o maior número de pessoas possível

(associações, amigos, políticos). Cria um

grupo para melhor coordenar as atividades e

logística.

05

06
Elabora uma notícia e divulga os detalhes

do evento nos meios de comunicação social  

e convida jornalistas locais para participar e

noticiarem o evento. 

Adiciona ao evento um debate sobre o meio

ambiente e o papel da UE na luta global

contra a poluição do plástico e seu evento

garantindo o sucesso do evento!

PREPARAÇÃO

Prep | 1 semana

Tempo | 3 horas

Dificuldade: fácil

http://www.plasticfreeonlus.it/


Campanha Livres de
Plático
- A nossa experiência



03
Europa, 

vamos

jogar!



PREPARAÇÃO
Prep | 180 m

Tempo | 60 minutos

Dificuldade| Média

INGREDIENTES
ETAPAS

Os Livros falam
contigo
Este jogo que utiliza códigos QR é uma forma

interativa de conhecer a cultura da União

Europeia através dos livros. É uma excelente

atividade para envolver toda a família com

entusiasmo.

10 livros

Perguntas de cada livro (link para download)

Smartphone com leitor de código QR

Folhas

Canetas

Pequenos presentes

Cria 10 folhas contendo cada uma 1

código QR e espaço para respostas. Cada

código QR indica onde o livro pode ser

encontrado. Cada livro ficará escondido

num lugar diferente.

Outro código QR colocado na capa do

livro mostra a pergunta. É necessário usar

palavras-chave na pergunta que indiquem

onde a resposta pode ser encontrada - no

conteúdo, na descrição, na contracapa ou

um número de página preciso.

A resposta certa deve ser escrita na folha

que é dada aos participantes no início do

jogo.

01

02

03

Os códigos QR dos participantes podem

ser digitalizados na folha numa ordem

diferente.

04



Os Livros falam
contigo!

- A nossa experiência

Leia o código para aceder a
um exemplo de folha de

respostas ou vá para
bit.ly/Booksthatspeaktoyou

http://bit.ly/Booksthatspeaktoyou


PREPARAÇÃO

Prep | 2/3 semanas

Tempo | Um ou mais dias durante

a semana Europeia do Desporto

Dificuldade: Média

INGREDIENTES

Queres inspirar a tua comunidade a ser
ativa/#BeActive regularmente e criar
oportunidades para as pessoas se exercitarem
mais e, simultâneamente, informar sobre as
políticas europeias? Então, a iniciativa da Semana
Europeia do Desporto é a tua solução. Aqui tens a
oportunidade de organizar um evento na tua
comunidade e #BeActive!

ETAPAS
Clubes e Associações Desportivas

Escolas

Comunicação Social

Patrocinadores

Cidadãos Ativos

Órgão de coordenação nacional da

Semana Europeia do Desporto

Define as datas do teu evento dentro do
período de tempo definido pela Comissão
Europeia para a Semana Europeia do
Desporto (normalmente de 23 a 30 de
setembro de cada ano) e organiza o teu
evento num dia (ou mais) desta semana.

Assegura uma ligação estreita com as
entidades que promovem o desporto, seja a
nível local, regional e nacional. Se possível
pede patrocínios a empresas ligadas ao
desporto.

Escolhe um título/slogan para o teu evento,
descreve as atividades e as modalidades
desportivas que serão dinamizadas.

01

02

03

Organiza um evento
local durante a
semana europeia do
desporto 

Contacta os clubes desportivos e de

promoção do desporto locais,  escolas e

partilha a missão e visão do seu evento,

assegurando a sua participação no evento.

Com o envolvimento do município tenta

disponibilizar meios de transporte e a

utilização de espaços públicos para

demonstrações desportivas.

04

Utiliza o kit de comunicação oficial 

 disponibilizado na página da UE no seu

website.

05



Organiza um evento
local durante a semana
europeia do desporto
 
- A nossa experiência

Queres saber mais
sobre esta atividade?
Digitaliza o código ou
acede através do link:
bit.ly/EUWeekOfSport

 

https://docs.google.com/document/d/1Z5r8oGctbaUPZIxzwgcfbHcx4E_FI0LqSN9xSI6Keng/edit


PREPARAÇÃO
Prep | 3/4 dias

Tempo | 30 minutos

Dificuldade | Fácil

INGREDIENTES ETAPAS

Celebra o Dia da
Europa
Todos os anos, no dia 9 de maio, celebramos o

Dia da Europa. Comemora em grande! Estenda

uma bandeira europeia gigante juntamente com

as crianças enquanto se ouve o hino europeu

para celebrar o Dia da Europa. Adicione atividades  

para torná-lo um verdadeiro evento europeu.

Uma grande bandeira da UE

Um grupo de crianças (turma, clube

desportivo, ou movimento juvenil, ...)

T-shirts do dia da Europa

Uma recompensa para as crianças 

Opcional: um drone para filmar a

atividade para fazer um filme 

Uma banda / CD-player  para se tocar

o hino europeu

Compra ou faz uma grande bandeira

europeia. Sê criativo, utilizando giz ou

painéis de papel colorido.

Convida uma turma, um clube

desportivo, ou um movimento juvenil,

entre outros ... para carregar/estender a

bandeira.

Estende a bandeira com as crianças

numa  praça central. Pede a todos para

caminharem em círculo, acenar com a

bandeira, ... No decorrer desta

atividade deverá ser tocado o hino

europeu (ao vido ou em CD ...). Extra:

se possível utiliza um drone para fazer

um filme posteriormente.

01

02

03

Recompensa as crianças com um

gelado, ou brinde relativo à UE...04



Celebra o Dia da
Europa
- A nossa experiência

Vê o vídeo  ou acede ao
link:

bit.ly/EuropeDayMechelen

https://www.youtube.com/watch?v=m4TGcMlWfsc
https://bit.ly/EuropeDayMechelen


04
Europeus

do

futuro



PREPARAÇÃO

Prep | 60 minutos

Tempo | 60 minutos

Dificuldade | Fácil

INGREDIENTES ETAPAS
Perguntas sobre a UE

Folha de respostas

Canetas

Prémios simbólicos para os vencedores

4-8 membros em cada grupo (uma pessoa

em cada local da caça ao tesouroe 1-2

pessoas na partida / chegada)

Opcional: Informações sobre a UE, ou seja,

brochuras do ponto de contacto Europe

Direct 

Para a organização, é necessário ter
um conhecimento prévio do espaço
onde será desenvolvida a atividade
(por exemplo: escola), escolher os
locais corretos onde as diversas etapas
serão desenvolvida, e conhecer a
região para incluir referências a
monumentos, instituições e
equipamentos locais que foram
financiados pela União Europeia.

Será necessário organizar o grupo em
diferentes equipas e distribuir a cada
grupo folhas para registar as respostas

Em cada etapa, o grupo têm de
responder a várias perguntas sobre a
UE, e receberão uma pista sobre onde
encontrar a próxima etapa.

01

02

03

Euro Peddy Paper
Caça ao Tesouro

Esta atividade foi concebida para dar aos jovens

uma introdução rápida e útil sobre a União

Europeia. Pode ser utilizado como atividade a

ser desenvolvida em ambiente escolar ou em

atividades de lazer para crianças e jovens.

Quando todos os locais forem

encontrados, corrige todas as respostas

e discute as respostas certas. Isso dará

aos participantes a oportunidade de

aprender. A equipa que obtiver mais

respostas corretas e terminar mais

rápido o jogo ganha um prémio.

04



Euro Peddy Paper
Caça ao Tesouro
- A nossa experiência

Quer saber mais sobre
esta atividade?

Digitaliza o código ou
acede no link:

bit.ly/EUTreasureHunt



PREPARAÇÃO
Prep | 1 hora

Tempo | 30 minutes

Dificuldade | Fácil

INGREDIENTES ETAPAS

EUrope Expert -
Dramatizar o
Conselho da UE

Possibilitar às crianças de 11 a 12 anos

vivenciarem o papel de um ministro europeu

através de uma encenação. Uma forma divertida

e interativa de aprender mais sobre a tomada de

decisões da UE.

Um grupo de  27 crianças (máx.)

Bandeirinhas de cada estado

membro da UE

Mesas 

As opiniões dos diferentes estados

membros impressas em papel A4

Cada aluno recebe o documento com a

opinião do país da UE que está a

representar. O professor nomeia os

alunos um por um para ler em voz alta a

posição de seu país 

Começa a dramatização. O professor age

como se trabalhasse para a Comissão

Europeia e apresenta uma proposta

legislativa. O momento deverá ser formal,

incutindo nas crianças a responsabilidade

do ato!

01

02

03

Mantenha um registo de quantos

ministros concordam com a proposta e

quantos discordam. Explique o resultado

da votação no final. Extra: deixe que eles

expressem sua opinião depois. O que é

que as crianças acham?

04

Coloque as mesas da sala em forma de U.

Atribua um estado membro da UE a cada

aluno. Cada "ministro" precisa de uma

bandeira de seu país.  Imprima a opinião

de cada Estado membro e distribua-a.

Professor



EUrope Xpert
- A nossa experiência

 Digitaliza o código ou
acede a

bit.ly/EUMinisters
para efetuares o donwload

da dramatização

http://bit.ly/EUMinisters


PREPARAÇÃO
Prep | 60 minutos

Tempo | 60 minutos

Dificuldade | Fácil

INGREDIENTES ETAPAS

vídeos disponíveis na internet:

Materiais para aprendizagem

Prémios simbólicos

https://www.youtube.com/watch?

v=h4Uu5eyN6VU

https://www.youtube.com/watch?

v=4VCYHTGjr-U

https://europa.eu/learning-

corner/learning-materials

01

02

03

Descobrindo a
Europa

Para expandir o conhecimento dos alunos

sobre a União Europeia e dar-lhes a

oportunidade de aprender a expressar a sua

opinião, organiza uma aula onde a idade

mínima dos alunos deverá ser de 13 anos.

Abaixo, mostramos como poderás dinamizar a

atividade!

04

Escolhe as turmas a desenvolver a atividade e

contacta o professor para verificar o

conhecimento dos alunos sobre a UE. Ajusta o

conteúdo ao nível de conhecimento da turma.

Começar a sessão com perguntas quebra-

gelo: quais os Estados membros da UE que

conseguem designar? E quais é que já

visitaram? Sê criativo: utilizar um mapa e

distribuir adesivos para tornar a atividade mais

dinâmimca. Apresente um pequeno vídeo que

ilustre os principais conceitos da União

Europeia.

Explorar os conhecimentos dos alunos sobre a

UE e o impacto nas suas vidas diárias, por

exemplo, mostrando projetos locais da UE.

Promover o debate: ‘Quais são algumas das

vantagens de ser europeu?’; ‘Qual é a

desvantagem de ser europeu?’ Incentivar a

discussão entre os alunos.

Na última parte da sessão, organiza um

quiz e distribua presentes simbólicos

para as equipas vencedoras. Aproveita a

oportunidade para promover outras

atividades relacionadas com a UE ou

para conversar sobre a UE.

https://www.youtube.com/watch?v=XxutY7ss1v4
https://www.youtube.com/watch?v=O37yJBFRrfg
https://europa.eu/learning-corner/learning-materials


Descobrindo a Europa
- A nossa Experiência



Organizações e contactos úteis
Gabinete de Projetos Internacionais - Município de Vila Nova de Cerveira

O gabinete de Projetos Internacionais da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira
desenvolve atividades, eventos e projetos enquadrados nos programas de financiamento da
União Europeia, nomeadamente: Europa para os Cidadãos, ERASMUS +, AAL programme -
Ageing Well in the Digital World. 
Para mais informações contactar: investimento.adl@cm-vncerveira.pt

Centros de Informação "Europe Direct"

Os Centros de Informação Europe Direct são parceiros vitais para envolver nas atividades de
comunicação sobre a UE. Podem fornecer-lhe materiais informativos gratuitos sobre a UE,
responder a todas as suas perguntas e fornecer-lhe conhecimentos especializados sobre
tópicos europeus. Existem mais de 400 Centros de Informação nos estados membros da UE.
Encontra um perto da tua localidade!
 https://ec.europa.eu/portugal/services/contact-points_pt

Representações da Comissão Europeia nos estados membros

Cada Estado-Membro tem uma representação da Comissão Europeia. Podes contactá-los para
obter conhecimentos sobre a legislação da UE, obter material promocional sobre a UE, entre
outros apoios. Contacta a Representação no teu país: https://ec.europa.eu/portugal/home_pt

Gabinetes de ligação do Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu tem Gabinetes de Ligação  nas capitais da UE, bem como antenas
numa cidade regionalmente relevante nos Estados-Membros mais populosos e mais distantes.
Eles são responsáveis   pela implementação local das atividades de comunicação institucional.
Procura a cooperação e entra em contato com o Gabinete em Portugal: 
eplisboa@europarl.europa.eu 

Espaço de Aprendizagem da UE

Aqui, encontrarás jogos, concursos e livros de atividades para ajudar crianças e jovens a
descobrir a UE de  forma divertida, na sala de aula ou em casa. Também podes descobrir mais
sobre estudar ou ser voluntário no exterior. Esta é uma fonte de material didático para todas
as faixas etárias. Além de encontrar inspiração para planos de aula, os professores também
podem descobrir oportunidades de networking com outras escolas e professores em toda a
UE: https://europa.eu/learning-corner/home_pt

Serviço das Publicações da UE

Esta é a biblioteca da UE. Podes encontrar qualquer livro publicado por uma instituição da UE,
em quase todas as línguas da UE. Usa para obter informações detalhadas sobre tópicos
específicos ou solicita posters ou mapas para usar nos teus eventos. https://op.europa.eu/pt/
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