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Portaria n.º 227/2017, de 25 de julho

Administrative Rule no. 227/2017 of July 25 
 

No quadro do Programa SIMPLEX+ 2016 e da medida #220, denominada
“Registo único de graus académicos estrangeiros” foi publicada a Portaria
n.º 227/2017, de 25 de julho, que altera o “Regulamento do Processo de
Registo de Graus Estrangeiros" ao abrigo do Decreto-lei nº 341/2007, que
entrou em vigor em 24 de agosto de 2017. 
Ler mais
Read More

Rumo a um Espaço Europeu da Educação

até 2025
Towards a European Education Area by 2025
 
No âmbito da Cimeira para o Emprego Justo e o Crescimento, que teve
lugar no passado dia 17 de novembro em Gotemburgo, o Presidente do
Conselho da UE, Donald Tusk, presidiu a um debate com os líderes de
todos os Estados-membros sobre uma forma de promover a cooperação
europeia nas áreas da Educação e Cultura.
Ler mais
Read More

Novas recomendações para o
reconhecimento de qualificações para
refugiados
New recommendations for the recognition of qualifications
held by refugees 
 

No passado dia 14 de novembro, realizou-se, em Estrasburgo, uma sessão
extraordinária do Comité da Convenção sobre Reconhecimento das
Qualificações Relativas ao Ensino Superior na Região Europa (Convenção
de Lisboa), onde foram aprovadas novas recomendações para o
reconhecimento de qualificações para refugiados, deslocados e pessoas
com estatuto idêntico ao de refugiado.  
Ler mais
Read More

Recomendação do Conselho relativa ao
acompanhamento do percurso dos
diplomados
Council Recommendation on Tracking Graduates
 
A Recomendação relativa ao acompanhamento do percurso dos
diplomados, adotada pelo Conselho de Educação, Juventude, Cultura e
Desporto de 20-21 de novembro de 2017, contribuirá de maneira decisiva
para garantir a adequação entre as competências dos diplomados e as que
a economia e o mercado de trabalho necessitam e promover a excelência
no desenvolvimento de competências, em linha com a Nova Agenda de
Competências para a Europa e a Nova agenda da UE em prol do ensino
superior. 
Ler mais
Read More

 
Destaques 
Highlights

 Fim das comemorações dos 30 anos do Erasmus 
 Erasmus 30th anniversary closing events 

10 anos de reconhecimento académico de formações
estrangeiras
 10 years of academic recognition of foreign degrees

 
Publicações 
Publications

Education at a Glance 2017 

Education and Training Monitor 2017 

Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff – 2017 

The Structure of the European Education Systems 2017/18:
Schematic Diagrams

Bulgária preside

ao Conselho da UE

Bulgaria holds the presidency of

the EU Council 
 

 

Sob o lema “a união faz a força” que é
também a sua insígnia nacional, a
Bulgária assume, pela primeira vez, a
presidência do Conselho da UE, de 1
de janeiro a 30 de junho de 2018. 
Ler mais
Read More

 

Eventos
Events

- 11th EUA-CDE Thematic Workshop
“The Impact and Outcomes of Doctoral
Education Reform in Europe” - Malta -
18/19 janeiro/January 

 - EUA Focus Group “Universities and
Public Engagement” - Barcelona - 19
janeiro/January 

- Education and Careers Expo - Hong
Kong - 1/4 fevereiro/February 

- University-Business Forum - Sofia -
22/23 fevereiro/February 
  
- International Education Fair Georgia -
Tbilisi - 23/24 fevereiro/February 

- QUALIFICA - Porto - 1/4 março/March 

- Salão do estudante/Student hall
- Brasil - 3/4 março/March 

- Conference Eurostudent IV - Berlim -
6/7 março/March 

- FUTURÁLIA - Lisboa - 14/17
março/March 

- 33rd International Education Fairs
of Turkey (IEFT) - 18/25 março/March 

-  Education Fair - Poznan - 23-25
março/March 

-  EUA 2018 Anual Conference
- Zurique - 5/6 abril/April 

-  Education & Career Expo 2018 -
Yerevan - 11/13 abril/April 

- EURASHE Annual Conference -Tallinn
- 19/20 abril/April 

- EUNIS 2018 Rectors' Conference -
Porto - 26/28 abril/April 

- Feira Europeia do Ensino Superior /
European HE Fair - Japão - 19/20
maio/May 

- Ministerial Conference/ Bologna
Policy Forum - Paris - 23/25 maio/May 

- NAFSA 2018 Annual Conference &
Expo - Philadelphia - 27 maio/May - 1
junho/June 
 
- Begin Edu Fairs - 2018 
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