
Projeto EUROPE  

Ensuring Unity and Respect as Outcomes for the People of Europe 

 

O projeto EUROPE - "Ensuring Unity and Respect as Outcomes for the People of 

Europe” foi aprovado no âmbito de uma candidatura à Ação-chave 3: Apoio à Reforma 

das Políticas de Inclusão Social através da Educação, Formação e Juventude, Prioridade 

1: Prevenção da radicalização violenta e promoção dos valores democráticos, dos 

direitos fundamentais, da compreensão intercultural e da cidadania ativa. 

 

Entidade financiadora: Cofinanciamento do Programa Erasmus+, da Comissão 

Europeia  

 

Referência: 580416-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN 

 

Objetivos estratégicos:  

- Melhorar o processo Ensino Aprendizagem e desempenho dos alunos; 

- Prevenir o abandono e o absentismo; 

- Combater a exclusão escolar e social; 

- Promover o envolvimento dos Encarregados de Educação na vida escolar; 

- Fortalecer e dinamizar a gestão escolar, através de mecanismos de prestação de 

contas cada vez mais eficientes e eficazes. 

 

Descrição: 

Implementar, avaliar o impacto e disseminar, a prática de uma técnica de meditação 

em contexto escolar (e seus contributos) designada por "Tempo de Silêncio /Quiet 

Time”, que será aplicada e testada em 150 alunos de escolas de Portugal, Holanda e 

Suécia. O projeto contempla ainda a formação de professores, pais e encarregados de 

educação e de outros profissionais escolares na mesma técnica de meditação. 

 

Parceiros: Fondazione Hallgarten-Franchetti, Centro Studi Villa Montesca, Itália 

(Coord.); Universidade de Utrecht (Holanda); Stichting Maharishi Vedisch Instituut 

(Holanda); Stichting Maharishi Onderwijs (Holanda); CESIE – Centro Studi e Iniziative 



Euroepo (Itália); MIKI-SVERIGE (Suécia); Maharishi Foundation (Reino Unido); 

Maharishi School Trust Limited (Reino Unido); Universidade do Algarve (IR em Portugal 

Luís Sérgio Vieira, investigadora: Joana Conduto Vieira dos Santos) 

A participação portuguesa integra, além da Universidade do Algarve, as seguintes 

instituições: 

- Agrupamento de Escolas João de Deus, 

- Centro de Formação Ria Formosa 

- Cooperativa Cultural, Ciência e Tecnologia Védica Maharishi CRL 

- Associação de Pais da EB2/3 João Afonso de Aveiro 

 

Duração: 2 anos (entre 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2018) 

 

Financiamento global: 481,300€. Financiamento para a Universidade do Algarve 

28,699€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


