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A estratégia do P.PORTO
Com a participação no programa Erasmus, o Instituto Politécnico do Porto (P.PORTO) espera
contribuir significativamente na implementação do seu plano estratégico numa dupla capacidade
de externalização do ensino e do conhecimento, e de internalização de novos públicos.
A educação com uma vertente internacional relevante é uma oportunidade de assegurar, a longo
prazo, a sustentabilidade e modernização da instituição. É de referir o potencial, muitas vezes
intangível, de futuras ligações por parte dos estudantes internacionais com Portugal e em particular
com a sua instituição de ensino.
A internacionalização contribui também, de forma significativa, para o aumento do reconhecimento
das instituições, o que se traduz numa maior facilidade de captação de estudantes e de capacidade
de atração do investimento das empresas, nomeadamente na contratação de serviços de valor
intrínseco mais elevado.
O P.PORTO considera que participar no ERASMUS+ potencia a participação nas diversas atividades
de desenvolvimento e “networking”, incluindo as que se referem ao reforço estratégico das
competências profissionais de seus colaboradores. Potencia igualmente, o fortalecimento da
capacidade organizacional em termos de internacionalização e a criação de parcerias de
cooperação transnacional com organizações de outros países, a fim de produzir resultados
inovadores e partilhar as informações sobre as melhores práticas.
Além disso, esta participação facilita as oportunidades de mobilidade destinada à aprendizagem dos
estudantes (do ensino superior e de cursos vocacionais), voluntários, recém graduados e
colaboradores do P.PORTO.
A aposta do P.PORTO no programa ERASMUS+ visa incrementar a capacidade de operar a nível
internacional. Esta participação permite, também, beneficiar da gestão internacional acompanhada
e do acesso a mais oportunidades e projetos de financiamento. O ERAMUS+ reforça a capacidade
do P.PORTO na preparação, gestão e acompanhamento de projetos, para além de permitir o acesso
a um portfólio de oportunidades mais atraente para os seus estudantes e colaboradores.
O P.PORTO também tem como objetivo participar ativamente na iniciativa das Universidades
Europeias, participando numa rede de colaboração a longo prazo transfronteiriça na qual alinha as
estratégias institucionais como forma de promover a inovação e a excelência, incrementar a
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mobilidade de estudantes e colaboradores, e facilitar a aprendizagem linguística e a integração
cultural.
O P.PORTO espera com esta participação no ERASMUS+ contribuir para que a Espaço Europeu de
Educação seja globalmente mais competitivo.
A internacionalização do P.PORTO é parte integrante das políticas institucionais, do seu plano
estratégico e das práticas quotidianas daquele que é o maior Politécnico de Portugal. A nossa visão
do que implica a internacionalização é abrangente e inclusiva, comtemplando todos os nossos
“stakeholders”, internos e externos.
Em primeiro lugar, o aumento da mobilidade dos estudantes e colaboradores do P.PORTO (KA1),
está na vanguarda da nossa estratégia, considerada uma pedra angular na profundidade e
amplitude das oportunidades de aprendizagem que criamos, para quem recebemos e enviamos.
Além disso, consideramos todos os tipos de mobilidade uma experiência marcante que proporciona
aos estudantes e colaboradores o desenvolvimento de várias competências pessoais, linguísticas
e, principalmente, um sentido de autoconfiança, de autonomia, e uma visão mais ampla e relevante
no âmbito profissional e pessoal. Para os estudantes cujas circunstâncias particulares não
permitem uma experiência no exterior, promovemos criativamente outros meios de contato e
interação: professores visitantes, semanas internacionais, conferências, seminários e atividades
on-line, entre outros. Procuramos ainda atrair estudantes estrangeiros em tempo integral, de países
de língua portuguesa bem como de outros países, o que nos permite criar um ambiente educacional
cada vez mais multicultural e diversificado nas nossas escolas.
Em segundo lugar, estamos conscientes que a mobilidade, embora crucial, não esgota as
possibilidades de internacionalização. Assim, procuramos ativamente oportunidades de ampliar
todo o tipo de cooperação com parceiros internacionais que estejam alinhados com o cumprimento
de outras facetas de nossa missão (KA2), a saber, I&D e transferência científica, técnica e cultural
para a sociedade em geral. Isso é válido para cada área do nosso portfólio, seja engenharia, gestão
e administração, ciências da saúde, educação, artes ou hotelaria e turismo. Os principais fatores
chave do P.PORTO são a excelência das práticas de ensino e aprendizagem e a inovação das
atividades de I&D, que vamos continuar a procurar reforçar, aumentando o número já considerável
de acordos com outras IES; reforçando a participação em projetos internacionais e diplomas
conjuntos; e ampliando as áreas de atuação em parceria com empresas públicas e privadas.
Por fim, consideramos um dos aspetos mais gratificantes do trabalho diário do P.PORTO o
desenvolvimento de uma comunidade cada vez mais diversificada, inclusiva e multicultural com um
papel relevante a nível regional, nacional e internacional (KA3) na construção de um mundo mais
justo, sustentável e equitativo. Para isso, planeamos e organizamos várias ações e atividades que
reforçam a posição nacional e internacional como agente de mudança, que é, em última instância, a
missão de uma Instituição de Ensino Superior.
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