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Mobilidade internacional continua a
crescer
International mobility keeps growing

Fonte: Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência

Que pelo menos 20 % de estudantes efetuem parte dos estudos ou
formação no estrangeiro, foi a meta estabelecida para 2020 pelos
ministros da União Europeia. A «mobilidade para fins de aprendizagem»
compreende a saída do país de origem com o intuito de estudar ou fazer
uma formação, sendo o apoio à mobilidade um elemento central do
Erasmus+, o programa da UE para a educação e formação. Ler mais
English Version Read More

Reconhecimento de qualificações de
refugiados e de requerentes de asilo
Recognition of refugees’ and asylum seekers’
qualifications

Presidência holandesa do
Conselho da UE

Netherlands presidency of the EU
Council

No dia 1 de janeiro de 2016 teve início
uma nova Presidência do Conselho da
UE, assegurada até 30 de junho pelos
Países Baixos. Esta é exercida
rotativamente entre todos os 28 Estadosmembros por um período de 6 meses.
Ler mais
English Version Read More

Plano estratégico para as
migrações
Strategic plan for migrations

O Plano Estratégico para as Migrações
(2015-2020), aprovado através de
Resolução do Conselho de Ministros, e
cuja implementação é liderada pelo Alto
Comissariado para as Migrações (ACM),
traça uma estratégia transversal
articulada para a integração de
imigrantes. Ler mais
English Version Read More

Agenda comum UE/ Brasil
para a migração e
mobilidade
EU/Brazil common agenda for
migration and mobility

Foto: ©UMHCR/ACNUR A. D'Amato

Teve lugar, a 28 de outubro de 2015, em Bruxelas, uma reunião
extraordinária da rede ENIC-NARIC. O encontro teve como objetivo a
preparação de uma resposta eficiente ao número crescente de pedidos de
reconhecimento de qualificações resultante do grande fluxo de migrantes
que atualmente atravessam as fronteiras da UE. Ler mais
English Version Read More

Destaques
Highlights

Conclusões do projecto SCAN-D – samples & copies of
academic national diplomas
Final conclusions of the project SCAN-D – samples & copies of
academic national diploma Read More

“Education and Training Monitor 2015” já foi publicado
“Education and Training Monitor 2015” has been released Read More

Decreto-Lei n.º 341/2007, de 12 de outubro - Novas
deliberações
Decree Law n.º 341/2007 of 12 october - New decisions Read More

A Agenda Comum de Migração e
Mobilidade entre a UE e o Brasil
enquadra-se na “Abordagem global da
migração e da mobilidade” (AGMM) que
é a base, desde 2005, da política externa
da UE relativo ao asilo e à migração. Ler
mais
English Version Read More

Eventos
Events

- 4º Congresso Árabe de Robótica e
Inteligência Artificial Qatar (14 a 16 de
fevereiro)
- Study in Europe Fair 2016 África do Sul
(15 a 18 de fevereiro)
- EURIE – Cimeira do Ensino Superior da
Eurásia Turquia (17 a 19 de fevereiro)
- World Education Fair Roménia (20 a 25
de fevereiro)
- Conferência Literária “Borders:
Metaphorical and Physical” Índia (3 a 5
de março)
- Feira do Ensino Superior Japão 2016
(EHEF) Japão (11 a 13 de junho)

