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Erasmus +

Welcome by the General Director

Erasmus +

A internacionalização, nas suas diversas dimensões, constitui atualmente
um dos principais desafios do sistema
de ensino superior português. Num
mundo em mudança, certamente
mais policêntrico no futuro do que o
foi no passado.
Ler mais…
Internationalization, in its various dimensions, is
currently one of Portuguese higher education
system’s main challenges. In a changing world,
which is growing ever more polycentric, it is
increasingly (…)
Read More...

Centenário DGES

Apresentação da DRMCI

DGES’s Centennial

Introducing DRMCI

Pela Lei n.º 12, de 7 de julho de
1913, foi, após um longo debate
no Congresso da República, criado
o Ministério da Instrução Pública,
para onde transitou a competência em matéria de ensino (…)

Tenho o prazer de vos apresentar a
Divisão de Reconhecimento, Mobilidade e Cooperação Internacional,
da Direção-Geral do Ensino Superior, cuja missão é apoiar, acompanhar e garantir a coordenação das
políticas, programas, projetos e
oportunidades ao nível internacional (…)
Ler mais...

Ler mais...
By means of Law n.º 12, 7 th July 2013, and
after a long debate in the Republic’s Congress,
the Ministry of Public Education was created,
undertaking the competencies regarding
education (…)
Read More...

I am pleased to introduce to you the Unit for
Recognition, Mobility and International Cooperation, of the Directorate General for Higher
Education, whose mission is to support, follow
and ensure (…)
Read More...

Erasmus +
O novo programa da União Europeia nos domínios da Educação,
Formação, Juventude e Desporto (Erasmus +), 2014-2020, procura integrar numa única iniciativa vários programas já existentes a
nível europeu: o Aprendizagem ao Longo da Vida, o Juventude
em Ação, o Erasmus Mundus, o Tempus, o Alfa e o Edulink, para
além de integrar iniciativas no setor do Desporto, a nova área de
cooperação europeia instituída pelo Tratado de Funcionamento
da União Europeia. O novo programa terá uma estrutura integrada e mais simples, esperando-se um reforço das oportunidades
de mobilidade transnacional e de cooperação, prevendo-se que o
Programa venha a permitir que 5 milhões de pessoas estudem ou
recebam formação no estrangeiro.
Ler mais...
Erasmus +
The new Programme Erasmus + (2014-2020) aims to bring together various initiatives
that were previously covered by other separate programmes: Lifelong Learning Programme, Youth in Action, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa and Edulink, as well as
including activities in the new area of European competence, Sport .
Read More...

ENIC/NARIC PT

Destaques / Highlights
 Presidência do Conselho da União Europeia - Lituânia / The Presidency of the European
Union Council – Lithuania;
 “Ensino Superior Europeu no Mundo” - Comunicação da Comissão Europeia / “European Higher Education in the World ” - Communication from the European Commission ;
 Adesão da Croácia à UE / Accession of Croatia to the EU;
 Education at a Glance 2013

/ Education at Glance 2013;

 Recomendações para melhorar a qualidade do Ensino e da Aprendizagem do Grupo
de Alto Nível para a Modernização do Ensino Superior / Recommendations on improving
the quality teaching in universities from the EU High-Level Group on modernisation of higher education;
 Portal de Promoção do Programa Erasmus Mundus junto de Estudantes Europeus -

EM-ACE / Website Promoting Erasmus Mundus Towards European students - EM-ACE;
 Programa Erasmus Mundus—Resultados de Seleção 2013 / Erasmus Mundus Programme
- 2013 Selection Results;
 Lançamento da Aliança Europeia para a Aprendizagem / Launch of European Alliance for
Apprenticeships;
 Texto Subsidiário à Convenção de Reconhecimento das Qualificações Relativas ao
Ensino Superior - Convenção de Lisboa / New Subsiidiary Text to the Convention on Recognition of Qualifications Concerning Higher Education - Lisbon Recognition Convention

Todos os Destaques / All Highlights

O NARIC (National Academic
Recognition Information Centre)
é o centro nacional de informação especialmente vocacionado
para dar resposta a questões
sobre reconhecimento de diplomas, certificados e títulos estrangeiros. Este centro integra a Rede
ENIC/NARIC que abrange mais de
54 países e é constituída pelos
centros de informação dos Estados-membros da União Europeia
e do Espaço Económico Europeu (NARIC).
Ler mais...
The NARIC (National Academic Recognition Information Centre) is the national information centre especially geared to provide information on issues related to the recognition of foreign qualifications. The centre is part of the ENIC/NARIC network which
comprises more than 54 countries and is composed of the information centres of the
EU Member States and EEA (European Economic Area ) countries as well as of the
centres of the Sates belonging to the Council of Europe and UNESCO (ENIC). These
information centres were designated by the Ministries of Education in the respective
countries although the status(…)
Read More...

Eventos / Events
 5 e 6 de setembro - “Conferência sobre a Internacionalização do Ensino Superior”, organizada pela Presidência Lituana do Conselho da União Europeia em Vilnius, Lituânia;
 10 a 13 de setembro - 25th EAIE Annual Conference: “Weaving the future of global partnerships”, Istambul, Turquia;
 13 de setembro - ENQA/EUA Workshop "Promoting Quality Culture in Higher Education Institutions: The role of QA agencies", Bruxelas, Bélgica;

 13 a 29 de setembro - Salão do Estudante – Feira de intercâmbio e cursos no exterior, Brasil (várias cidades);
 20 a 22 de setembro - 26th European Students Convention "Encouraging the Internationalisation of European Higher Education, EU Neighbourhood Policy Promotion Policy
and Practice", Kaunas, Lituânia;
 23 e 24 de setembro - “International Conference “Horizons for Social Sciences and Humanities”, Vilnius, Lituânia;
Ver todos os Eventos/ All events

Documentos / Documents
 E-flyer sobre o reconhecimento de diplomas estrangeiros / Recognition of Foreign Diplomas
 Your Way to Portugal: A Guide For Erasmus Mundus Students
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