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Linhas de Orientação Estratégica para o Ensino Superior

Promoção do Ensino Superior Português: a DGES na NAFSA 2014

Strategic Guidelines for Higher Education

Promotion of Portuguese Higher Education: DGES in NAFSA 2014

Perante os desafios resultantes da globalização da
economia e do ensino superior, das metas estabelecidas pela Estratégia da Europa 2020 e, em especial, da
alteração dramática dos padrões de natalidade é
urgente pensar estrategicamente o ensino superior
em Portugal.
Ler mais…
It is urgent to strategically think about higher education in Portugal, taking into consideration the challenges that result from the
globalization of the economy and higher education, the goals set
out by the Strategy “Europe 2020”, and, specially, the dramatic
demographic changes that we have suffered.
Read more...

O novo Estatuto do Estudante Internacional

Revisão intercalar da Estratégia
“Europa 2020”

New Access for International Students

Europe 2020 Review

Em março do corrente ano, no quadro da estratégia de internacionalização do ensino superior português,
foi publicado o Decreto-lei n.º
36/2014 que veio regular o Estatuto
do Estudante Internacional.

A Estratégia “Europa 2020” da UE,
lançada em 2010, tem como objetivo
promover um crescimento económico
inteligente, sustentável e inclusivo e
de melhorar a competitividade Europeia, estabeleceu ambiciosas (...).

Ler mais…
A new access system to higher education for
international students was approved in March
of this year, in the context of the internationalization strategy for Portuguese higher education.
Read more...

Ler mais…
Europe 2020 is the EU’s smart, inclusive and
sustainable economic growth strategy, to
increase competiveness that has set out ambitious goals to be met by 2020. in the areas of
employment
Read more…

A NAFSA – Association of International Educators – a maior feira de
ensino superior dos EUA decorreu em San Diego, Califórnia, entre os
dias 25 e 30 de maio de 2014, sob o tema “Pathways to Global Competence”.
Esta Feira, que se realiza todos os anos nos Estados Unidos ou no Canadá, reuniu este ano cerca de 10.000 participantes, o maior número de
participantes desde sempre e oferece oportunidades de recrutamento
de estudantes, estabelecimento de parcerias entre Instituições de
Ensino Superior e Formação através de workshops e seminários.
Ler mais….
NAFSA – Association of International Educators – the largest higher education fair in the
USA took place in San Diego, California, from the 25th to the 30th May 2014, under the
theme “Pathways to Global Competence”.
This event, is organized every year in the United States or Canada, and gathered in 2014
around 10.000 participants, which is the largest number ever. NAFSA opens doors for
recruitment of students, the establishment of partnerships between higher education
institutions, as well as training for professionals in the field of international education
through workshops and seminars.
Read more..

Destaques / Highlights

Decreto-Lei n.º 341/2007- Dados Estatísticos 2013/Statistics data DL341_2013

 U- Multirank - um novo ranking multidimensional / U- Multirank – a new multidimensional ranking

A Implementação do Decreto-Lei
341/2007, de 12 de outubro, sobre o
reconhecimento de graus académicos
estrangeiros, revelou-se 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 a totalidade dos direitos
inerentes aos graus portugueses de Licenciado...

 EAR-HEI – Manual Europeu de Reconhecimento para as Instituições de Ensino
Superior / The EAR HEI Manual (European Recognition Manual for Higher Education Institutions)
 II Plano para a Integração dos Imigrantes (PII) / II Plan for the Integration of Immigrants
(PII)
 Conferência: Towards a European Area of Skills and Qualifications / Conference:
Towards a European Area of Skills and Qualifications
 Diretiva 2013/55/UE / Directive 2013/55/EU
 Brochura “Your way to Portugal: A guide for international students” e um Novo
Portal “Study in Portugal” / Brochure “Your Way to Portugal: A guide for International Students” and a new website entitled “Study in Portugal”
 Presidência Italiana do Conselho da UE / Italian Presidency of the EU Council
 Modernização do Ensino Superior na Europa 2014: Acesso, Sucesso Escolar e Empregabilidade / Modernization of Higher Education in Europe 2014: Access, Retention and Employability

Ler mais…
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 context. This system establishes the automatic recognition of
foreign academic degrees conferring the same rights as those inherent to the degrees of
licenciado, mestre and doutor awarded by the Portuguese Higher Education Institutions,
and it also introduces a mechanism of conversion of final classifications.
Read more...

Eventos / Events
 7 e 8 de julho - “21st Annual meeting of ENIC and NARIC networks”, em Roma, Itália;
 13-25 setembro - “Salão do Estudante”, Brasil;
 16-19 setembro - “26ª Conferência Anual EAIE”, Praga, República Checa;
 27-30 setembro - “Europosgrados Mexico”;
 4-5 outubro - “International Education Fair Russia”, Moscovo e São Petesburgo, Rússia;

 9-10 outubro - “2nd EUA Funding Forum”, Bergamo, Itália;
 27 outubro - “EU summit on Digital and Open Education”, Bruxelas, Bélgica (Presidência italiana do Conselho da UE);
 25 outubro - 2 novembro – “China Education Expo”;
 18-19 novembro - “Promoting talents, spreading excellences”, Trento, Itália (Presidência italiana do Conselho da UE);
 20-21 novembro - “European Doctorate: international, intersectoral, interdisciplinar”, Pádua, Itália (Presidência italiana do Conselho da UE);
 22-25 novembro - “Europosgrados Colombia”;
 24-26 novembro - “Future of Higher Education - Bologna Process Researchers’ Conference (FOHE – BPRC), second edition”, Bucareste, Roménia;
 29-30 novembro - “EUROPÓS BRAZIL”, São Paulo, Brasil;
 30 novembro – 5 dezembro - “European Higher Education Fair (EHEF)”, India;
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