
   
 

Declaração de Política ERASMUS 

 

O IPMAIA – Instituto Politécnico da Maia, instituído pela Maiêutica – Cooperativa 

de Ensino Superior, CRL, considera que o permanente desenvolvimento da dimensão 

internacional de todas as suas atividades é vital, quer para se manter atualizado, 

participativo e competitivo, quer para fomentar a qualidade de ensino, a investigação, a 

transferência de conhecimento, a inovação, o empreendedorismo e a preparação dos 

estudantes para o ingresso no mercado de trabalho internacional, pelo que tem 

apostado, de forma permanente, na sua internacionalização. 

Assim, a estratégia de internacionalização do IPMAIA inclui os seguintes objetivos: 

• Promover a mobilidade outgoing e incoming de estudantes para estudos; 

• Incrementar a mobilidade outgoing de estudantes e recém-graduados para 

estágios; 

• Estimular a mobilidade incoming e outgoing de docentes para lecionação e 

formação; 

• Impulsionar a mobilidade incoming e outgoing de staff não docente para 

formação; 

• Fomentar a participação em projetos de cooperação internacional; 

• Procurar concretizar cursos em associação com parceiros internacionais; 

• Estreitar e alargar a rede institucional de parcerias estratégicas internacionais; 

• Incrementar o número de estudantes internacionais, bem como a diversidade de 

nacionalidades, línguas e culturas representadas; 

• Continuar a favorecer a aprendizagem de línguas estrangeiras; 

• Continuar a promover a aprendizagem da língua e cultura portuguesa por 

estudantes internacionais. 

No âmbito da estratégia de internacionalização institucional, a participação no 

programa Erasmus+ ocupa um lugar de destaque, dado que a continuação do 

envolvimento institucional no Programa em muito favorecerá o alcance de todos os 

objetivos acima citados e o seu consequente impacto na modernização da instituição. 

Ao mesmo tempo, com a presença no Programa e a concretização dos objetivos 

enunciados espera-se contribuir quer para o reforço da identidade europeia através da 

educação e da cultura, quer para a consubstancialização de um Espaço Europeu de 

Educação, designadamente para:  

• Cumprir uma agenda europeia comum no âmbito da educação e cultura; 



   
 

• Promover a educação como forma de dotar os cidadãos das competências 

adequadas ao mercado de trabalho; 

• Formar capital humano altamente qualificado de que a Europa precisa para o 

seu crescimento económico e desenvolvimento sustentável; 

• Promover o reconhecimento de qualificações no Espaço Europeu da Educação; 

• Incentivar a mobilidade, favorecendo a igualdade de oportunidades; 

• Facilitar a cooperação transnacional; 

• Encorajar a aprendizagem de línguas estrangeiras e a aquisição de 

competências digitais; 

• Propiciar a diversidade linguística e cultural, e a inclusão na educação. 

O IPMAIA está empenhado em contribuir para uma UE mais coesa, mais forte, mais 

democrática, mais próspera e mais inclusiva, em que se celebram ao mesmo tempo as 

riquezas únicas das diferentes nações e o sentimento de pertença a uma comunidade 

cultural europeia. 

  



   
 

ERASMUS Policy Statement 

 

IPMAIA – Polytechnic Institute of Maia, established by Maiêutica, Cooperative of 

Higher Education, C.R.L., believe the constant development of the international 

dimension of its activities is vital so as to remain up-to-date, participatory and 

competitive, as well as to promote teaching quality, research, knowledge transfer, 

innovation, entrepreneurship and to prepare our students to integrate the international 

labour market. 

As such, our higher education institution has strongly and permanently invested in 

its internationalization strategy, which includes the following aims: 

• Foster outgoing and incoming mobility for studies; 

• Increase outgoing student and recent graduate mobility for internships; 

• Stimulate incoming and outgoing teacher mobility for teaching and training; 

• Boost incoming and outgoing non-teaching staff mobility for training; 

• Extend institutional participation in international cooperation projects; 

• Seek to develop joint degrees with international strategic partners; 

• Strengthen and expand the institutional network of international strategic 

partnerships;  

• Increase the number of international students, as well as the diversity of 

nationalities, Languages and cultures represented in our academic community; 

• Encourage foreign language learning; 

• Promote Portuguese language and culture learning by international students. 

Participation in the Erasmus+ programme plays a prominent role in the institutional 

internationalisation strategy, since continued institutional involvement in the programme 

will greatly contribute towards achieving the aforementioned goals and an impact on the 

modernisation of our higher education institutions. 

At the same time, by participating in the programme and meeting the goals outlined 

above we hope to contribute to strengthening the European Identity through education 

and culture and to work towards a European Education Area, particularly in order to: 

• Fulfil a shared European Agenda for education and culture; 

• Promote education and culture and equip people with the skills they need on the 

labour market; 

• Train highly qualified human capital Europe needs for its economic growth and 

sustainable development; 

• Facilitate the recognition of qualifications in the European Education Area; 

• Boost mobility, fostering equal opportunities; 



   
 

• Support cross-border cooperation; 

• Encourage foreign language learning and the acquisition of digital skills; 

• Foment linguistic and cultural diversity and inclusion in education. 

IPMAIA is committed to contributing to a stronger, more cohesive, more democratic 

and more prosper Europe that celebrates both the unique richness of the different 

nations and the sense of belonging to a European cultural community. 


