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PROJETO DA FLAD EM PARCERIA COM AS 4 PRINCIPAIS UNIVERSIDADES LISBOETAS
(ISCTE, ULISBOA, UNOVA, UCATOLICA)
PARA ATRAIR ESTUDANTES DOS EUA

PROGRAMA STUDY IN PORTUGAL NETWORK LANÇA PORTAL
•

Todas as ferramentas, formulários e informações para estarão disponíveis, a
partir de hoje, em http://www.studyinportugalnetwork.com/ ;

•

Study in Portugal Network é um programa de mobilidade académica totalmente
desenhado e concebido com vista a atrair mais alunos norte-americanos e aumentar as
receitas próprias das universidades portuguesas envolvidas

•

Study in Portugal Network é uma iniciativa da Fundação Luso Americana para o
Desenvolvimento que conta com um consórcio inovador que abrange as principais
universidades lisboetas - UL, Nova, Católica e ISCTE.

•

Depois de implementada esta primeira fase, é intenção do SiPN expandir o network a
outras universidades portuguesas

O Study in Portugal Network (SiPN), programa desenhado pela Fundação Luso-Americana

para o Desenvolvimento (FLAD), lança hoje o portal Study in Portugal Network, plataforma
destinada aos alunos universitários norte-americanos (onde se incluem um vasto número de
luso-descendentes) que pretendam aderir a este projeto de mobilidade académica promovido
pela FLAD. O principal objetivo deste programa é incentivar e aumentar a escolha de Portugal
enquanto destino académico e, por outro lado, acelerar o processo de internacionalização das
universidades portuguesas num mercado de ensino muito competitivo com características
distintas do formato de mobilidade europeu (Erasmus e outros).
Em www.studyinportugalnetwork.com vai ser possível encontrar toda uma oferta integrada e
alinhada com as características e expectativas muito específicas dos alunos e universidades
norte-americanas, destacando-se todo o inventário da oferta curricular em inglês das
universidades lisboetas que integram o consórcio e um lista de ofertas de estágios
curriculares às quais os estudantes SiPN terão acesso. Paralelamente, os candidatos podem
ainda desenhar o seu próprio programa à medida dos seus interesses e áreas de estudo

(semestral, anual ou verão), dadas as centenas de unidades curriculares disponíveis. Os
estudantes poderão ainda encontrar todas as informações sobre bolsas que apoiam a adesão
ao programa, bem como highlights sobre Portugal quer seja ao nível de lifestyle, história,
infraestruturas universitárias, segurança, custo de vida, oferta cultural, académica, entre
outros elementos informativos que importam transmitir a um público que não tem Portugal
no radar como país de destino para alunos em mobilidade.
A promoção do SiPN no mercado norte-americano arrancou em Outubro de 2014 e o
programa contou com uma série de iniciativas de sensibilização, com um ‘roadshow’ por
diversas instituições, nomeadamente na Embaixada em Washington DC, e em cerca de 40
universidades dos Estados Unidos, entre estas no MIT, Stanford, UC Berkeley e Columbia
University, muitas delas já em fase avançada de estabelecimento de parceria direta com o
SiPN, assim o programa surgirá como opção reconhecida pela universidade americana fator
que potenciará o recrutamento de alunos.
Importa perceber que por ano cerca de 300,000 estudantes de ensino superior norteamericano desenvolvem estudos no exterior, no entanto, durante o ano lectivo 2012/2013
apenas 197 escolheram Portugal. São estes os números que o programa Study in Portugal
Network quer melhorar.
O Study in Portugal Network é um projeto da FLAD, em parceria com o Instituto Universitário
de Lisboa-ISCTE, Universidade de Lisboa, Universidade Católica Portuguesa e Universidade
Nova de Lisboa. Conta com o apoio do Ministério da Educação e da Ciência, Câmara Municipal
de Lisboa, Embaixada dos EUA em Portugal, Fulbright Portugal e AICEP-Portugal Global.
Para mais informações sobre o SiPN: ricardo.pereira@flad.pt ; Michael.baum@flad.pt
http://www.studyinportugalnetwork.com/
https://www.facebook.com/studyinportugalnetwork

Sobre Michael Baum, o Diretor do Programa e Administrador da FLAD
Membro do Conselho Executivo da FLAD, Michael Baum vive entre os EUA e
Portugal há mais de 25 anos e é um exemplo perfeito da retenção de talento no
mercado português e da internacionalização de Portugal no mercado académico
norte-americano.
Especialista em Ciência Política, até assumir funções na FLAD, Michael Baum foi
professor titular de Ciência Política na Universidade de Massachusetts-Dartmouth,
onde também desempenhou funções como membro da Comissão Executiva do
Center for Portuguese Studies and Culture e como Diretor do programa de estudos
no exterior da UMass Lisboa, dirigindo toda a gestão do programa.

Foi copresidente do Grupo Ibérico do Centro de Estudos Europeus da Universidade de Harvard e as suas
pesquisas e trabalhos foram publicados em várias livros, tanto em português como Inglês, entre elas revistas
académicas: West European Politics, European Journal of Political Research e South European Society and
Politics, entre outros.

