
Washington, D.C.
26 a 31 de maio de 2019

study-research.pt
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A Feira/Conferência NAFSA é o maior encontro internacional dos responsáveis e intervenientes no 
processo de internacionalização de instituições de ensino superior e de investigação. A conferência 
atrai anualmente mais de 9.000 visitantes de todo o mundo e a exposição inclui mais de 400 
expositores, de cerca de 50 países. 

Em 2019, a 71ª edição da conferência e feira NAFSA terá como tema central Global Leadership, 
Learning and Change e decorrerá em Washington D.C., nos EUA, de 26 a 31 de maio de 2019. 

Inúmeras sessões e workshops fazem parte do programa da conferência, que pode ser consultado 
em detalhe no website da NAFSA. A feira segue o seu formato tradicional, estando aberta ao público 
durante quatro dias (de 28 a 31 de maio).

A organização do pavilhão STUDY & RESEARCH IN PORTUGAL na NAFSA, iniciativa que conta com o 
apoio institucional do MCTES, está a cargo de uma comissão de acompanhamento composta pela 
Comissão Fulbright, DGES, FCT, CRUP, CSISP, APESP, AICEP, Embaixada de Portugal nos EUA e 
Embaixada Americana em Portugal, garantindo as condições para a participação planeada e 
continuada das instituições de ensino superior e investigação portuguesas neste importante evento. 
A FCT e a AICEP apoiam financeiramente a iniciativa.

A representação das instituições de ensino superior e investigação portuguesas no pavilhão STUDY 
& RESEARCH IN PORTUGAL na NAFSA constitui uma importante oportunidade para:

Promover uma imagem una e atrativa de Portugal tendo em vista a captação de 
estudantes e investigadores estrangeiros, nomeadamente através do recurso ao portal 
www.study-research.pt; 

Reforçar a imagem de competitividade das instituições participantes; 

Desenvolver contactos, tanto com parceiros já existentes como com novos e potenciais 
parceiros, não só norte-americanos como de todo o mundo;

Contactar diretamente os profissionais e responsáveis da mesma área de trabalho;

Aprofundar o conhecimento através das sessões e dos workshops no programa da 
conferência;

Participar em acções de networking, nomeadamente eventos de E2E (Education2Education);

Revelar a diversidade da oferta de cada instituição e promover essa oferta junto das redes de 
parceiros e da diáspora portuguesa nos EUA.

https://www.study-research.pt
https://www.study-research.pt
http://www.nafsa.org/Annual_Conference/Annual_Conference___Expo/


O pavilhão STUDY & RESEARCH IN PORTUGAL NA NAFSA em 2019 
acolherá a participação de instituições portuguesas que, com a sua 
inscrição, garantirão:

A identificação permanente da instituição no pavilhão;

A inscrição na conferência/feira de um participante por 
instituição (tarifa ‘early bird’ - $989);

A capacitação dos seus representantes através da partici-
pação em ações de formação e de networking;

A participação num evento em formato de Forum/Palestra, 
promovido pela Embaixada de Portugal nos EUA, a realizar 
em Washington, D.C. no dia 28 de maio (data a confirmar e 
programa detalhado a definir);

Uma ou mais iniciativas de promoção junto da comunidade 
luso-descendente nos EUA (em definição).

Existem duas modalidades possíveis de inscrição, nomeadamente:

Ocupação de uma mesa por períodos de meio dia nos 
dias 28, 29 e 30 de maio e inscrição na conferência/feira 
de um participante mediante o pagamento de uma 
comparticipação no montante de €2.500; ou

Ocupação de uma mesa durante todo o dia nos dias 
28, 29 e 30 de maio e inscrição na conferência/feira de 
um participante mediante o pagamento de uma compar-
ticipação no montante de €5.000;

a)

b)

No dia 31 de maio o horário de funcionamento da feira será reduzido 
e não haverá ocupação pré-definida das mesas.

Outros custos envolvidos, nomeadamente os relacionados com a 
inscrição na conferência de participantes adicionais, a viagem e o 
alojamento dos participantes e o transporte de materiais das 
instituições, serão por estas suportados e não estão incluidos no valor 
da comparticipação acima referida.

A organização planeia ainda disponibilizar aos participantes o acesso a 
um programa de formação técnica à distância antes da representação 
na NAFSA, tendo em vista uma maior capacitação para o desen-
volvimento de parcerias com instituições norte-americanas e o 
incremento do intercâmbio educacional e científico entre Portugal e os 
EUA. Mais informação sobre este programa de formação, a 
desenvolver em conjunto pela comissão de acompanhamento, estará 
disponível em breve.
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Nota Importante:

Para assegurar a presença no pavilhão STUDY & RESEARCH IN 
PORTUGAL @ NAFSA 2019, as instituições deverão, até ao dia 29 de 
março de 2019:

Enviar a respetiva inscrição por email para headoffice@fulbright.pt;

Transferir o valor da comparticipação (€2.500 ou €5.000, 
consoante a modalidade escolhida) para
IBAN PT50 0010 0000 3990 9730 0016 5

O recibo será emitido à posteriori pela Comissão Fulbright, entidade 
interlocutora para as questões logísticas e operacionais associadas a 
esta iniciativa.

Ficha de Inscrição:

Instituição: 

Unidade 
Orgânica: 

Morada:  

 NIF:

 Nome e função do 
participante a registar  

na NAFSA: 

Modalidade de 
Inscrição: 

Meio dia (€2.500) 

Dia inteiro (€5.000) 

 
Contactos 

(e-mail e telefone):

 
 

Nome e função do 
Responsável pela 

inscrição: 

Data e 
assinatura: 
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