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Mensagem de Boas-Vindas do Novo Diretor-Geral do Ensino Superior
Welcome by the New Diretor-General for Higher Education

Recentemente empossado como Diretor-Geral do
Ensino Superior, é com muito agrado que respondo à
solicitação que me foi feita pelos responsáveis pela Newsletter da Divisão de Reconhecimento, Mobilidade e Cooperação Internacional para aqui partilhar
sumariamente os objetivos estratégicos da DireçãoGeral do Ensino Superior relativamente à internacionalização e aos desafios que ela nos coloca.

A DRMCI deseja um Feliz Natal e um
excelente 2015!
DRMCI wishes you a Merry Christmas and a Happy
2015!

Ler mais…
Having recently been appointed as Director General for
Higher Education, I am very pleased to accept the request
made to me by the staff responsible for the Newsletter of the
Unit for Recognition, Mobility and International Cooperation
(…)

Apresentação do relatório “Uma estratégia para a internacionalização do
Ensino Superior Português” / Presentation of the Report “A strategy for the
Internationalization of the Portuguese Higher Education”

Read More...

Decorreu no dia 23 de setembro no Teatro Thalia, em Lisboa, a apresentação
pública do relatório “Uma estratégia para a internacionalização do Ensino
Superior Português”, que contou com a presença do Ministro da Educação e
Ciência, Nuno Crato e do Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional,
Miguel Poiares Maduro. O relatório foi elaborado por um Grupo de Trabalho
designado por Despacho Conjunto dos dois Ministros, e concretiza o preconizado num dos objetivos estratégicos definidos no Programa do XIX Governo
Constitucional (…)

HEINNOVATE Workshop
Towards an Entrepreneurial and Innovative
University

Decreto-Lei n.º 341/2007- Dados
Estatísticos 2014

Decorreu no dia 18 de novembro, em
Lisboa, no Centro Cultural de Belém, um
Workshop, promovido pela Comissão
Europeia e pela OCDE, sobre o tema
“Instituições de Ensino Superior Empreendedoras e Inovadoras”. O evento
contou com a presença de Instituições de
Ensino Superior (IES), da Comissão Europeia, da OCDE (...)

A Implementação do Decreto-Lei 341/2007,
de 12 de outubro, sobre o reconhecimento
de graus académicos estrangeiros, revelouse uma medida de destaque e inovação, no
contexto europeu e internacional, que
estabelece um regime de reconhecimento
automático de graus académicos superiores
estrangeiros e confere aos seus titulares
(…)

Ler mais…

Ler mais…

The public presentation of the report “A strategy for the Internationalization of the
Portuguese Higher Education” was held on the 23 of September, in Theater Thalia,
in Lisboa, and it was presided by the Minister of Education and Science, Nuno Crato
and the Minister for Regional Development, Miguel Poiares Maduro.

A workshop was held on 18 November, in
Lisbon, at Centro Cultural de Belem premises,
jointly organized by the European Commission
and the OECD, on the topic topic “Towards an
Entrepreneurial and Innovative University”.

The implementation of decree-law 341/2007 of
12 October, about the recognition of foreign
higher education qualifications, was considered
an innovative measure within the European and
international (…)

The report was prepared by a working group, designated by Joint Order of both
Ministers, and accomplishes what was envisioned in one of the strategic objectives
of the Program of the XIX Constitutional Government (…).

Read More

Read more...

Statistics data DL341_2014

Ler mais…

Read More...

Destaques / Highlights
 Fim do Projeto Interhed / The End of the Interhed Project - The Internationalization of Higher
Education: an on-line training course for Erasmus Mundus Administrators;
 O Impact Study do Erasmus / Erasmus Impact Study;
 Grupo de Alto Nível da UE para a Modernização do Ensino Superior – Relatório
sobre “Novos Métodos de Ensino e Aprendizagem no Ensino Superior.” / The EU highlevel group on modernisation of higher education - Report on “New modes of learning and teaching
in higher education.” ;
 Study in Portugal Network (SiPN) / Study in Portugal Network (SiPN) ;
 Concurso Geral 2015 Erasmus + / Erasmus + 2015 General Call;
 Conferência sobre o Ensino Superior como Comércio: Educação Transfronteiriça e a
Diretiva Serviços / Conference on Higher Education as Commerce: Cross Border Education and
the Service Directive
 Publicação “Education Policy Outlook - Portugal” - OCDE / “Education Policy Outlook Portugal” Publication - OECD
 Education GPS - The world of Education at your Fingertips / Education GPS - The world of
Education at your Fingertips

Projetos Internacionais / International Projects
O Centro ENIC-NARIC Portugal participa,
enquanto parceiro, em dois projetos internacionais, designados respetivamente por
SCAN-D e SQUARE, financiados no quadro
do Programa Erasmus+. O primeiro tem
como objetivo principal a criação de uma
base de dados com exemplos de diplomas
e certificados emitidos pelas Instituições de
Ensino Superior dos 15 países participantes. Com o segundo projeto pretende-se
criar uma tipologia para os centros de reconhecimento de forma a promover
a transparência quanto ao papel e competências que lhes são atribuídas,
criando standards e linhas orientadoras específicas para os Centros da Rede
ENIC-NARIC.
Ler mais...
The Portuguese ENIC-NARIC Centre participates, as a partner, in two international
projects that are funded under the framework of the Erasmus + Program. One of
the projects, SCAN-D, aims to develop a database with samples of all the diplomas
and certificates issued by the Higher Education Institutions of the 15 countries that
participate in the project. (...)

 Presidência Letã do Conselho da UE / Latvian Presidency of the EU Council

Read More...

Eventos / Events
 22 e 23 de janeiro - 8th EUA-CDE Workshop “Regional Engagement and Doctoral Education”, Marselha, França;
 22 e 23 de janeiro - “Very first International Conference to launch the Education Policy Outlook 2015”, Londres, Reino Unido;
 6 e 7 de fevereiro - “EU Studies Fair 2015”, Bruxelas, Bélgica;
 25 e 27 de fevereiro - “The Social Dimension In European Higher Education”, em Viena, Aústria;
 3 de março - “Student Recruitment Tours”, Lisboa, Portugal;

 5 e 6 de março - “6th European University - Business Forum”, Bruxelas, Bélgica;
 11 a 14 de março - “Futurália”, Lisboa, Portugal;
 12 a 14 de março - “Modern Educational Establishements - VI exposição Internacional”, Kiev Ucrânia;
 14 de março - “Second Education USA fair in Lisbon”, Lisboa, Portugal;
 20 e 22 de março - “Poland Education Fair”, Poznan, Polónia;
 20 a 29 de março - “Salão Universitário do Brasil”, várias cidades, Brasil;
 9 a 12 de abril- “Qualifica”, Porto, Portugal;
 16 e 17 de abril - “EUA annual conference 2015: European universities in Research and Innovation”, Antuérpia, Bélgica;
 24 a 29 de maio - “NAFSA 2015”, Boston, EUA;

Copyright © 2014 DGES. Se não pretender receber mais mensagens referentes a esta newsletter, clique aqui. Por favor não responda a este email. Para esclarecimentos adicionais contacte-nos através do email:
newsletter-drmci@dges.mec.pt

