
 
 
 
 

 

O projeto eTwinning faz parte do Erasmus+, o programa europeu para a Educação, 

Formação, Juventude e Desporto.  

 

A Ação eTwinning constitui-se hoje como uma das mais importantes comunidades de 

professores europeus (mais de 535.000), dispostos a criar redes de trabalho 

colaborativo entre escolas europeias, a aprender em conjunto e a desenvolver projetos 

comuns, com recurso à Internet e às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), 

possíveis de implementar nas várias áreas curriculares disciplinares e não 

disciplinares.  

 

A finalidade do eTwinning é, pois, a de desenvolver a dimensão europeia na 

educação, dando às escolas a oportunidade para, simultaneamente, aprenderem e 

promoverem a consciência do modelo de sociedade europeia multilingue e 

multicultural.  

 

A decorrer desde o ano letivo 2004/2005, a ação eTwinning conta, em Portugal, com o 

registo de 1747 agrupamentos/escolas, cerca de 12 690 professores e mais de 6587 

projetos já realizados entre escolas portuguesas e de outros países europeus.  

 

Para fazer parte desta grande comunidade, basta aos docentes dos ensinos Pré-

Escolar, Básico, Secundário e Profissional registarem-se em www.etwinning.net, onde 

poderão, facilmente, encontrar exemplos de projetos e eventuais parcerias.  

 

Ao pertencer a esta comunidade, o professor eTwinner terá a oportunidade de 

desenvolver as suas capacidades profissionais ao participar em: Learning Events 

(discussão e partilha em linha de ideias sobre um tema pertinente para um projeto 

eTwinning ou mesmo para o seu dia a dia, em contexto de sala de aula); cursos de 

formação em linha e blended; eventos regionais; oficinas de desenvolvimento 

profissional (Professional Development Workshops – PDW); seminários europeus; 

grupos eTwinning (comunidades de prática centradas num tema ou numa disciplina 

onde os professores se encontram e interagem).  

 

Este projeto dispõe ainda de uma rede de Serviços de Apoio, tanto a nível europeu 

como nacional.  

 

A nível europeu, o Serviço Central de Apoio (CSS), localizado na European Schoolnet, 

que conta com uma parceria internacional de 31 Ministérios da Educação europeus, 

tem a responsabilidade de desenvolver e gerir o portal europeu, coordenar o trabalho 

desenvolvido pelos Serviços de Apoio Nacionais, patrocinar eventos de formação, 

publicar materiais diversos, promover o concurso de prémios europeus, entre outras 

ações. 

 

 

http://www.etwinning.net/


 
 
 
 

Em cada país, existe um Serviço Nacional de Apoio (etwinning@dge.mec.pt), que em 

Portugal está sedeado na Direção-Geral da Educação, no Ministério da Educação, ao 

qual cabe divulgar o projeto, dar apoio aos professores eTwinners, disponibilizar 

informação, organizar eventos de formação, etc.  

 

Existem ainda os "Embaixadores eTwinning", cuja missão é a de apoiar a promoção e 

a implementação da ação eTwinning a nível regional, auxiliar os professores na 

exploração do portal, e dinamizar nas escolas sessões de formação e de 

sensibilização relacionadas com o eTwinning e com a aplicação de ferramentas 

digitais que possam ter interesse pedagógico para o desenvolvimento dos projetos 

(http://etwinning.dge.mec.pt/embaixadores).  

 

Os embaixadores eTwinning são nove, a saber:  

 

 Região Norte - Teresa Lacerda (Agrupamento de Escolas de Póvoa de 

Lanhoso); Daniela Guimarães (Agrupamento de Escolas de Idães, Felgueiras); 

 Região Centro - Miguela Fernandes (Agrupamento de Escolas da Batalha);  

 Região de Lisboa e Vale do Tejo - Ana Paula Pina (Agrupamento de Escolas 

do Barreiro);  

 Região do Alentejo - Elisabete Fiel (Agrupamento de Escolas de Borba);  

 Região do Algarve - Mário Guedes (Agrupamento de Escolas Gil Eanes, 

Lagos);  

 Região Autónima da Madeira - Rosa Luísa Gaspar (EB1/PE da Lombada – 

Ponta do Sol);  

 Região Autónoma dos Açores - Anabela Tristão dos Santos (EB1/JI de São 

Bartolomeu de Regatos - EBS Tomás de Borba, Terceira); Dora Pereira 

(Escola Secundária Antero de Quental, S. Miguel). 

 

 

Caso os Diretores dos Agrupamentos de Escolas ou de Escolas não agrupadas 

pretendam ver dinamizadas, nas suas escolas, sessões de sensibilização/formação 

sobre o projeto eTwinning, poderão contactar o Serviço Nacional de Apoio, através do 

seguinte endereço de correio eletrónico: etwinning@dge.mec.pt.  

 

Outros contactos: 

 

Serviço Nacional de Apoio eTwinning 

Direção-Geral da Educação (DGE)  

Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas - ERTE  

Av. 24 de Julho, n.º 140, 5.º piso  

1399-025 Lisboa  

Telf.: 213 934 500  

http://etwinning.dge.mec.pt/ 

http://www.etwinning.net 

http://www.erte.dge.mec.pt/etwinning  
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