Cooperação bilateral com Espanha
A cooperação bilateral com Espanha no domínio da educação é enquadrada no Acordo
Cultural entre Portugal e Espanha celebrado em Madrid em 22 de Maio de 1970 para os
domínios da educação e investigação.
O Acordo veio consagrar a necessidade de estreitar a cooperação bilateral em matéria
educativa através do conhecimento e difusão da cultura de ambos os países, nos campos do
ensino e da investigação, da promoção do ensino da língua, da literatura e da civilização, nos
estabelecimentos de ensino dos respetivos países, do ensino das línguas, e da negociação de
um acordo específico referente a equivalência de títulos e diplomas no âmbito do ensino não
superior e superior.
No âmbito da cooperação bilateral luso-espanhola têm decorrido diversas iniciativas de
colaboração regular envolvendo o Ministério da Educação e Ciência, designadamente da
Secretaria-Geral, no quadro das suas competências em matéria de relações internacionais, e a
Embaixada de Espanha em Lisboa, destacando-se as atividades ligadas ao Prémio Pilar
Moreno e ao Programa de Auxiliares de Conversação.
Atualmente, são várias as atividades e projetos bilaterais em curso, designadamente ao nível
do ensino não superior.

Prémio Pilar Moreno
O Concurso Pilar Moreno, dando continuidade a uma iniciativa de mecenato em curso desde
2004, tem como objetivos incrementar as relações culturais entre Portugal e Espanha, apoiar o
ensino da língua e cultura espanholas nos estabelecimentos de ensino portugueses e
promover a aprendizagem de línguas contribuindo para a construção do conceito de cidadania
europeia.
Os prémios Pilar Moreno distinguem anualmente trabalhos realizados por alunos de espanhol
de estabelecimentos de ensino portugueses.
No âmbito do Concurso Pilar Moreno são premiados os melhores projetos coletivos
apresentados a concurso por grupos de alunos e professores de estabelecimento nacionais,
aos quais são atribuídos subsídios para a realização de três viagens a Espanha. São
igualmente, premiadas criações artísticas individuais, a concurso, apresentados por alunos de
língua espanhola de estabelecimentos de ensino nacionais.

Programa Auxiliares de Conversação
O Programa Auxiliares de Conversação é uma iniciativa das autoridades educativas
espanholas, que permite a afetação de jovens auxiliares de língua portuguesa, para apoiarem
os professores de portugueses em estabelecimentos de ensino espanhóis, por um período de 8
meses.
+ Info:


Página do Camões ICL relativo à cooperação bilateral com França [link:
http://www.instituto-camoes.pt/acordos-culturais/root/cultura-externa/acao-culturalexterna/acordos-culturais ]



Página do Sítio da SG MEC relativa a candidaturas para Prémio Pilar Moreno
2015-2016 [Link: http://www.sec-geral.mec.pt/index.php/39-noticias/274-xii-premiospilar-moreno-2015]



Página do Ministério da Educação, Cultura e Desporte de Espanha relativa ao
Programa Auxiliares de Conversação de Português em Espanha [
Link:http://www.mecd.gob.es/portugal/convocatorias-programas/convocatoriasportugal/auxiliares-de-conversacion.html]

