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MetaRed é um projeto colaborativo que conforma uma rede de
redes de responsáveis de Tecnologias da Informação e Comunicação
(TICs) de Instituiçoes de Ensino Superior Ibero-americanas, tanto
públicas como privadas, com o objetivo de partilhar as melhores
práticas, casos de sucesso e realizar desenvolvimentos tecnológicos
colaborativos.

MetaRed é uma iniciativa emanada do IV Encontro Internacional de
Reitores Universia, onde mais de 700 reitores de 26 países refletiram
sobre a Universidade do século XXI. Na sua declaração conjunta os
reitores puseram o foco tanto no potencial da tecnologia para
transformar o modelo educativo e operativo das universidades como
na importância de fortalecer as alianças e a colaboração entre elas.

Uma rede sem quotas ou filiações. O único requisito é a        
participação ativa e a vontade de colaborar.

9 países

• Brasil

• Argentina

• Chile

• Colômbia

• Equador

• Espanha

• México

• Peru

• Portugal

645
IES

2.960
Participantes

O que é a Metared?

«Um ponto de encontro» para debate, reflexão e trabalho

colaborativo sobre o uso de TICs no ensino superior, com

total respeito ao princípio da autonomia das instituições,

respeitando a sua liberdade individual para tomar suas

próprias decisões, propondo recomendações e promovendo

a partilha de experiências e boas práticas.



Reuniões/Encontros/Workshops



Reuniões/Encontros/Workshops
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Webinars/Formação



Webinars/Formação

2 edições / ~50 formandos

1ª edição / ~40 formandos



Estudos/Publicações

Maturidade  digital 
para Universidades

Competências Digitais 
dos Docentes



Transformação Digital

Cibersegurança e 
Protecção de Dados

Gestão de serviços 
TI, Indicadores e 
Benchmarking

Tecnologias 
Educativas

António 
Costa

Joaquim
Godinho

Maria 
Barbas

José
Alferes

Grupos de trabalho

https://www.metared.pt/participar-grupo/

56 membros
56 membros 59 membros

67 membros



• Gestão de 
Serviços, 
Indicadores e 
Benchmarking

303 participantes

68 Instituições

447 participantes
87 Instituições

130 participantes

44 Instituições

128 participantes

35 Instituições

Webinars COVID-19

• Tecnologias 
Educativas e 
Transformação 
Digital

• Cibersegurança



https://metared.org

https://metared.pt

Recursos

Mailing lists:

Geral
metared-pt@listas.metared.org

Cibersegurança
ciberseg-pt@listas.metared.org 

Gestão de serviços TI, 
Indicadores e Benchmarking 

gestaoti-pt@listas.metared.org

Tecnologias Educativas
tecedu-pt@listas.metared.org 

Transformação Digital
tdigital-pt@listas.metared.org



https://metared.pt

Recursos

• 4 webinars (um por Grupo de Trabalho)

• 2º Encontro Anual Metared – UTAD

• Acreditação do Master METARED

Até ao final do ano…
Instituições aderentes (41)

•

•

•

•

•

•
12 IES

16 IES

10 IES



9 países

645 IES

36 eventos

45 alunos
em cursos de formação

48 grupos de trabalho

11 webinars

2.960 participantes

9 encontros nacionais

3 publicações
(5 em curso)

323 videoconferências
15.681 minutos

3.346 participantes

Um projeto colaborativo de

Instituições de Ensino Superior 


