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Resumo 
 

O conceito e a construção da Identidade Europeia que os estudantes adquirem durante a sua 

experiência Erasmus, através do contato com diferentes culturas, valores sociais, relações 

pessoais, amizades, aventuras estão subjacentes a este trabalho. O tema é desenvolvido com 

base na Teoria do Construtivismo das Relações Internacionais. 

Este trabalho visa contribuir para uma melhor compreensão dos resultados de implementação 

da estratégia de internacionalização da Universidade da Beira Interior (UBI), no que respeita a 

mobilidade de estudantes, no âmbito do programa de Aprendizagem ao Longo da Vida – 

Erasmus. 
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Universidade da Beira Interior, Internacionalização, Estudantes, Erasmus, Mobilidade, 

Identidades, Construtivismo. 

 



 viii 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ix 

Abstract 

 

The concept and construction of European Identity that students acquire during their Erasmus 

experience through contact with different cultures, social values, personal relationships, 

friendships and adventures underlie this work. The subject is framed by the Constructivist 

Theory of the International Relations. 

This work aims to contribute for a better understanding of the results of the implementation 

of the internationalization strategy at the University of Beira Interior (UBI) in relation to the 

mobility of students in the framework of Lifelong Learning Erasmus programme. 
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Introdução 

 

Com a competitividade do Ensino Superior, cada vez mais, os estudantes da Universidade da 

Beira Interior (UBI) procuram realizar uma mobilidade de estudos ao abrigo do programa 

Erasmus. As motivações são diversas, desde a aquisição de competências linguísticas, 

educacionais e profissionais até ao contato com outras culturas, povos e hábitos sociais. 

Dada a localização geográfica da UBI, no interior do país, torna-se estratégico conhecer as 

estatísticas de mobilidade dos estudantes nos últimos dois anos letivos 2008/2009 e 

2009/2010, procurando desta forma contribuir para uma melhor compreensão dos resultados 

da implementação da estratégia de internacionalização da UBI que está subjacente à 

mobilidade de estudantes. 

Com este trabalho propomos identificar os cursos onde se verifica uma maior mobilidade de 

estudantes nos anos letivos 2008/2009 e 2009/2010 e os países e respetivas instituições mais 

procuradas pelos estudantes da UBI neste período. Este trabalho tem como pergunta de 

partida: Quais os resultados da estratégia de internacionalização da UBI nos dois anos letivos 

2008/2009 e 2009/2010? 

Com o objetivo de responder a esta questão dividimos a dissertação em 4 capítulos. No 

Capítulo 1, é feito o enquadramento teórico do tema no âmbito das relações internacionais. 

Assim, consideramos que o programa Erasmus pode ser analisado na perspetiva da teoria do 

Construtivismo, onde adotamos uma abordagem da relação do EU e do OUTRO e definimos o 

conceito de internacionalização no Ensino Superior. 

No Capítulo 2 é desenvolvido o programa Erasmus no que diz respeito a questões essenciais 

como a sua origem, objetivos, elegibilidade, duração e entidades responsáveis e ações. 

No Capítulo 3 faz-se referência à Universidade da Beira Interior (UBI), nomeadamente 

procedemos à sua contextualização, natureza e regime jurídico, missão e objetivos. Ainda 

neste capítulo destacamos a política de internacionalização da UBI, as medidas adotadas e 

analisamos alguns documentos importantes para uma melhor compreensão do tema em 

questão, tais como a Carta Universitária Erasmus e a Carta de Estudante Erasmus.  

Por fim, no Capítulo 4 é tratado o estudo de caso: Análise Quantitativa dos Estudantes da UBI 

nos anos letivos 2008/2009 e 2009/2010. Esta análise irá permitir aferir os resultados da 

estratégia de internacionalização da UBI, no período escolhido. Nesta última parte, 

avançamos com algumas sugestões para melhorar, ainda mais, a estratégia de 

internacionalização da UBI no futuro. 
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Capítulo 1 

 

1. Enquadramento teórico 

1.1. O programa Erasmus na perspetiva da Teoria Construtivista 

 

O programa Erasmus pode ser enquadrado com base na teoria construtivista, presente na 

teoria das Relações Internacionais. 

As noções de identidade procuram analisar o nascimento da identidade comum na União 

Europeia, e a inserção das identidades culturais e nacionais no processo de integração e 

unificação. Esta ideia de identidade europeia é cada vez mais sentida nas instituições de 

Ensino Superior Europeias. Os estudantes procuram novas experiências académicas e humanas 

que se traduzem numa experiência internacional europeísta, com base na aquisição de 

competências linguísticas, educacionais, sociais e profissionais. 

A identidade cultural é algo construído socialmente e não de natureza dada ou seja, a 

identidade cultural é um processo individual que se constrói através de valores sociais que se 

transmitem ao longo da vida do indivíduo de modo que este possa e consiga viver em 

sociedade.  

A internacionalização da cultura só acontece com a identificação que o indivíduo ou grupo 

teve com esta cultura. O sentimento de pertença a um grupo determina a identidade do 

indivíduo ou grupo de indivíduos. Este sentimento leva à preservação desta identidade 

cultural como premissa para a sobrevivência do grupo. Esta identidade cultural socialmente 

construída é resultado das relações pessoais e sociais que os estudantes vão adquirindo 

durante o seu período de estudos Erasmus, através do contato direto com outros estudantes e 

professores e das viagens que vão realizando durante a sua mobilidade. O resultado destas 

experiências enriquecedoras permite aos estudantes adquirirem um espírito mais aberto a 

novas culturas, amizades, maneiras de pensar e aventuras. Hall (2004) afirma que a 

identidade cultural forma a identidade nacional, ou seja, a identidade nacional é em grande 

parte construída pela identidade cultural através da unificação de diversas identidades.  

Onuf (1998) define o Construtivismo como uma forma de estudar quaisquer tipos de relações 

sociais, acreditando que as pessoas formam as sociedades e a sociedade forma as pessoas e é 

ela que nos faz ser o que somos: seres humanos. Esta definição permite-nos constatar que a 

sociedade determina a forma de pensar e a conduta do indivíduo dentro da sociedade através 

de regras, normas e valores sociais. 
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Uma das premissas do Construtivismo defende que o “mundo é socialmente construído” 

(NOGUEIRA, 2005), ou seja, os agentes (indivíduos) criam o mundo em que vivem, e este 

mundo está em constante mudança. O Construtivismo defende uma construção tanto dos 

agentes como das estruturas: os teóricos construtivistas acreditam que os agentes que os 

agentes formam e influenciam as estruturas, e estes formam e influenciam os agentes: 

negação da antecedência ontológica1. Esta teoria defende que os indivíduos podem construir 

as realidades sociais incluindo a própria identidade nacional, e contribuem através do sistema 

relacional, na formação das outras identidades nacionais presentes no sistema internacional. 

Todos os construtivistas incluindo Hurell acreditam que as estruturas fundamentais do sistema 

político são socialmente construídas e são mais sociais do que materiais, moldando as 

identidades e interesses dos próprios atores. Nesta perspetiva, Adler (1999) acrescenta que os 

construtivistas acreditam nas identidades e interesses como socialmente construídas através 

de perceções coletivas e símbolos sobre o mundo. 

Biaggi (2007), acredita que os seres humanos são seres sociais e formam-se através das suas 

relações sociais, permitindo que as mesmas formem as identidades, e consequentemente os 

próprios indivíduos, gerando um processo contínuo de interação, onde os indivíduos 

infuenciam a formação e a perpetuação das identidades, e a sociedade ou nação na qual 

estão inseridos. 

Contrariamente a Biaggi, Onuf (1998), afirma que as identidades nacionais e culturais, a 

sociedade e nação onde estão inseridos, influenciam a formação permanente dos indivíduos: 

premissa do construtivismo. Perante tais premissas pode-se concluir que as interações sociais 

são um dos elementos que formam as identidades dos indivíduos. Podemos dizer que o 

programa Erasmus é um programa que influencia a formação dos estudantes e permite uma 

grande interação com o mundo social, cultural e linguístico onde está inserido. Esta interação 

multicultural vai influenciar e enriquecer o estudante para o resto da sua vida, 

nomeadamente, na maneira de agir, pensar e de se relacionar com outros indivíduos e 

clarificar o conceito de dimensão europeia. 

Wendt (1999) apresenta outra ideia do construtivismo, a existência de materialismo e 

idealismo. Para este autor, para além das identidades (culturais e nacionais), os indivíduos 

são também formados pelos conhecimentos (ideias), que podem ser cooperativos ou 

conflituosos (divergências). São cooperativos quando os indivíduos baseiam-se na mesma 

identidade cultural e nacional, não existindo conflito entre eles. Conflituosos, quando as 

identidades divergem entre os indivíduos porque as ideias e interesses divergem entre eles. 

São as interações dos indivíduos ou agentes que constroem a estrutura social, de forma 

cooperativa ou conflituosa. A adaptação dos estudantes Erasmus a uma nova identidade 

                                                 
1Ontologia estuda a natureza (formação dos elementos). 
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cultural é por vezes difícil, nomeadamente no início da mobilidade. Esta adaptação leva 

muitas vezes os estudantes a ponderarem se devem ou não desistir e regressar ao país de 

origem. Esta forma de ponderação pode ser cooperativa, no sentido de se conseguirem 

adaptar a uma nova cultura, sociedade, mas também pode ser conflituosa, ou seja, a não 

adaptação a uma nova cultura, sociedade e as novas ideias pode levar os estudantes a 

ponderarem a desistência e o regresso a Portugal. Este antagonismo contribui para o próprio 

crescimento e maturidade dos estudantes. 

Este autor faz referência também à questão da memória comum ou memória coletiva. Estas 

memórias criam e constituem as relações de um grupo em detrimento de outro. Wendt foca a 

questão da ontologia, que para os construtivistas significa que as ações produzem e 

reproduzem os conceitos do EU e do OUTRO, o que significa que as identidades e interesses 

estão em processo de construção e reconstrução constante. As identidades são construídas em 

função da perspetiva que o outro tem e da criação de significados (símbolos). 

Pode-se dizer que a construção e as identidades estão relacionadas. O próprio processo de 

relacionamento social é histórico e contínuo, podendo ao longo do tempo as próprias 

identidades serem modificadas.  

Pode-se concluir que o programa Erasmus é uma experiência enriquecedora porque ensina os 

estudantes a viver intensamente e aproveitar cada momento através do intercâmbio cultural 

com jovens de outras nacionalidades (identidade cultural), permite-lhes a aprendizagem de 

outro idioma, bem como, a possibilidade de conhecer novas cidades e amigos de diversos 

pontos da Europa.       

1.2. A relação do EU e do OUTRO 

 

O Tratado de Roma que instituiu a União Europeia (UE) assinado em 1957, não previa 

nenhuma ação conjunta nas áreas da cultura e educação. Não se podia mencionar tais 

palavras porque eram sinónimo de “Tabu”, uma vez que permitia uma maior concessão de 

poder por parte dos Estados membros. Tais conceitos eram abordados apenas em referência à 

vertente económica (o direito de livre circulação de mercadorias), e foram mantidos 

oficialmente excluídos de negociação até 1992, ano da assinatura do Tratado de Maastricht. 

Este tratado introduziu a vertente política na dimensão de integração, ao atribuir pela 

primeira vez uma cidadania europeia destinada a aliviar o “deficit político”. 

O grande interesse pelo desenvolvimento da ação cultural na UE acompanhou o surgimento e 

a ascensão das teorias construtivistas e pós-estruturalista, no âmbito das Relações 

Internacionais. Tais teorias colocam a interação social no centro da construção de conceitos e 

identidades. Nesta vertente da ação intersubjetiva dos indivíduos nasce a ideia de um Eu, 

construído a partir de características comuns em oposição ao Outro. As fronteiras nacionais 
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são a expressão física dessa distinção entre o Eu (a comunidade homogénea e harmoniosa 

localizada no interior da fronteira do Estado) e o Outro (aquele que se encontra fora dessa 

unidade). É de salientar que para os teóricos pós-estruturalistas, a organização política 

centrada no Estado é apenas uma estrutura social possível, uma vez que tais estruturas são 

contingentes e construídas de forma intersubjetiva. 

O pós-estruturalismo concebe a relação do Eu e do Outro não como algo imposto por uma 

estrutura exógena, mas como algo impreciso e incerto, admitindo mesmo uma sobreposição 

(Mielniczuk, 2007). “A percepção da diferença é subjetiva e passível de mudanças […] é 

possível conceber um “espaço intermediário” de intersubjetividade no qual se viabilizam a 

constituição da identidade […] com a diferença e a partilha de valores por meio da interação 

social (Paiva, 2009). 

Relativamente ao que foi referido, o programa Erasmus segue os mesmos pressupostos: foi 

fruto da crença que a interação social poderia ser uma solução na construção de uma nova 

identidade política – a identidade europeia, que não colocava de lado a identidade nacional. 

O ERASMUS é uma forma de contato entre o Eu e o Outro, um compromisso positivo com a 

diferença, na expetativa de se encontrar um “espaço intermédio” em que o Eu e o Outro se 

identifiquem a partir da experiência partilhada, essencialmente, os mesmos valores: 

liberdade, democracia e paz. O objetivo do programa Erasmus é criar uma oportunidade de 

mobilidade e interação especialmente para jovens através da educação, que possibilite o 

avanço de uma identidade comum. 

A grande expetativa deste programa é que possa ser a solução do sucesso político e social da 

União Europeia. 

O programa Erasmus é um programa de ação comunitária do domínio da aprendizagem ao 

longo da vida que oferece aos estudantes a possibilidade de efetuarem um período de 

estudos/estágio numa outra universidade/empresa europeia, com reconhecimento 

académico. 

O estudante Erasmus beneficia de uma oportunidade única que lhe permitirá obter uma 

experiência gratificante, a nível académico, profissional e pessoal. 

A nível académico traduz-se no conhecimento de novas culturas, línguas, novos métodos de 

trabalho e novas tecnologias. 

A nível profissional permite a aquisição de novas oportunidades de empregabilidade futura, 

não só em mercados estrangeiros mas também nacionais e numa maior capacidade de 

adaptação, flexibilidade, autonomia, iniciativa e espírito empreendedor. 
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A nível pessoal contribui para um enriquecimento e crescimento tanto pessoal como 

intelectual. A implementação do programa Erasmus impulsionou o Processo de Bologna, que 

tem o nome na cidade Italiana onde foi desenvolvido, em 1999. Deu origem a um conjunto 

reformas para uniformizar padrões nacionais de qualidade de ensino e garantir o 

reconhecimento pleno dos períodos de estudos em diferentes países. De dois em dois anos, os 

Ministros da Educação dos Estados participantes reúnem-se para avaliar o progresso das 

reformas e avançar novos objetivos. No centro do projecto, encontra-se a ideia de mobilidade 

multinacional. O grande objetivo que se pretende alcançar é a harmonização em termos de 

qualidade de ensino, ou seja, qualificar indivíduos mais experientes e capazes de competir no 

mercado internacional. A mobilidade de funcionários comunga do mesmo objetivo: o 

intercâmbio intercultural e capacidade técnica permitirá que as experiências sejam valiosas e 

inovadoras tanto para a Instituição de origem como para a Instituição de acolhimento. 

Para além dos ECTS (European Credits Transfer System) foram adicionados alguns 

instrumentos úteis de modo a facilitar o programa: o Diploma Supplement que é anexo ao 

diploma de ensino superior obtido pelo estudante. O Erasmus University Charter (Carta 

Universitária Erasmus) indica os princípios de cooperação que as instituições participantes 

comprometem-se a respeitar. 

1.3. O Conceito de Internalização no Ensino Superior 

 

Dado que as Instituições de Ensino Superior (IES) são responsáveis pela qualificação e 

formação dos seus profissionais, são muitas vezes, afetadas pelo processo de globalização e 

pela conjuntura económica do país. Como consequência, o mercado de trabalho torna-se cada 

vez mais competitivo exigindo profissionais mais qualificados, com conhecimentos de diversas 

línguas e com uma maior sensibilidade e abertura às diferentes culturas existentes no mundo. 

As universidades vêem-se obrigadas a dar resposta à pressão imposta pelo contexto 

internacional (cultural, económico e político) de modo a que os seus estudantes possam 

adquirir habilitações e competências para se poderem inserir competitivamente e de forma 

eficaz, no mercado de trabalho global.  

A internacionalização das Instituições de Ensino Superior Portuguesas no Espaço da Europa 

comunitária começou com a entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia (CEE) 

em 1986.  

Knight definiu a internalização académica como “o processo de integração de uma dimensão 

internacional, intercultural e/ou global nos objetivos, funções e ofertas de educação pós-

secundária” (2004: 11). Trata-se de uma definição simples, clara e abrangente, amplamente 

aceite e difundida. Inclui a mobilidade académica de estudantes e professores, a investigação 

e o desenvolvimento de projetos em equipas internacionais, a internacionalização do 
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currículo, o alinhamento de procedimentos, estruturas e sistemas de avaliação, a certificação 

e uso de critérios comuns de qualidade e o recrutamento de estudantes e docentes 

estrangeiros (Bartell, 2003; Knight, 2004; Gonçalves, 2009; Varela, 2005). 

Apesar da simplicidade da definição, o conceito é complexo e multifacetado. Podemos definir 

internacionalização como um fenómeno global que, na atualidade, funciona como um 

barómetro da adaptação e sobrevivência económica, social, cultural e académica das 

instituições de ensino superior em qualquer ponto do planeta. Varela (2005) sugere que as 

funções da educação superior são mais facilmente reequacionadas quando analisamos a 

dimensão educativa deste fenómeno, especialmente na sua relação com sociedades 

multiculturais. A homeostasia e a coesão social nestas sociedades são difíceis de manter se as 

competências interculturais dos cidadãos e das instituições não forem reforçadas. Por via da 

internacionalização e de ações de educação intercultural, o ensino superior pode 

desempenhar um papel fundamental nessa educação social para a convivência e a cooperação 

internacional e intercultural (Gonçalves, 2009: 140-166). 

A European Association for International Education (EAIE) e a Academic Cooperation 

Association (ACA) definem Internacionalização em casa (Internationalization at Home – IaH) 

como qualquer atividade que possua uma dimensão internacional, à exceção das atividades 

que implicam a mobilidade para o estrangeiro de estudantes e docentes nacionais (“any 

internationally related activity with the exception of outbound student and staff mobility”. 

Crowther et al., 2000). Este fenómeno afeta a vida das instituições de ensino superior e em 

especial, a eficácia do ensino (Nainby, Warren, and Bollinger, 2003): o ensino superior (ou 

qualquer outro nível de ensino) precisa, para ser eficaz, ser democrático, inclusivo e 

promotor do sucesso de todos, de se ajustar aos desafios da diversidade e ser concebido e 

praticado com essa diversidade em mente (Gonçalves, 2009: 140-166). 

Bartell (2003) fala da internacionalização como um contínuo que começa por ser um processo 

simbólico, dirigido por considerações materiais – como o recrutamento de estudantes, 

certificação de cursos, competitividade institucional – e de alguma forma permeado por um 

certo grau de colonialismo concetual e uma visão regionalista ou pouco cosmopolita, para se 

tornar aos poucos num processo “transformativo”, que passa a orientar-se pelo 

internacionalismo cooperativo, pelo diálogo e abertura a visões recíprocas e pelo interesse a 

apetência pela participação em comunidades internacionais. O nível mais evoluído do 

processo de internacionalização é mantido pelo envolvimento e compromisso efetivo do 

pessoal docente e não docente e pela visibilidade positiva das ações de internacionalização 

(Gonçalves, 2009: 140-146).  

A educação internacionalizada prepara os estudantes para viverem e trabalharem em 

sociedades multilingues e multiculturais, ajudando-os não só a utilizar e produzir 

conhecimento disciplinar, mas também a tornarem-se cidadãos ativos e responsáveis no 
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mundo globalizado, aptos para comunicar além das fronteiras disciplinares, linguísticas e 

culturais (Liddicoat, 2004). A educação intercultural e a promoção da competência 

intercultural são uma vertente indissociável dos objetivos do ensino superior e um dos 

principais motes e metas da internacionalização (Gonçalves, 2009). 

Não existem fórmulas universais para o sucesso da internacionalização. Esta deve fazer-se de 

acordo com a história, missão, finalidades, recursos e contingências próprias de cada 

instituição de ensino superior.  
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Capítulo 2 

 

2. O Programa Erasmus 

2.1. Origem e desenvolvimento 

 

O programa Erasmus deve o seu nome ao filósofo holandês Erasmus de Roterdão, que viveu e 

trabalhou em vários locais da Europa, procurando expandir e ganhar novos conhecimentos. 

No âmbito do programa de Ação de Educação da Comunidade Europeia, de Fevereiro de 1976 

(aquando da criação do comité de educação) foi lançado o Programa-piloto para a cooperação 

interuniversitária, com a atribuição de subsídios aos Programas conjuntos de estudos. Neste 

reside a origem do Erasmus (Joaquim, 2010). 

Com efeito, depois de uma década de experiências feitas no quadro destes Programas, os 

ministros da Educação dos doze Estados-membros reunidos no seio do Conselho, em Bruxelas 

em 14 de Maio de 1987, chegaram a acordo sobre a aprovação do Programa Erasmus (Decisão 

nº 87/327/CEE do Conselho). O nome escolhido é, simultaneamente, um símbolo e um 

acrónimo: por um lado, evoca a idade do ouro em que os estudantes e os académicos se 

deslocavam entre os centros de estudo mais importantes da Europa, como o fez o Desidério 

Erasmo, símbolo de Erasmus; por outro, trata-se de uma abreviatura do título inglês do 

Programa - European Community Action Scheme for the Mobility of University Students. 

(Idem). 

Criado em 1987 para promover a mobilidade de estudantes e docentes do Ensino Superior. 

Realiza-se entre Estados membros da União Europeia, países do Espaço Económico Europeu 

(como a Noruega, Islândia e Lichtenstein), bem como países candidatos – como a Turquia, 

permitindo a permanência noutro país por um período de 3 a 12 meses.2 

A ideia básica que presidiu à conceção do Programa foi a verificação de que, no seio de uma 

Comunidade Europeia cada vez mais interdependente, se torna indispensável formar cidadãos 

que sejam não só conhecedores de uma língua – a sua – mas também capazes de comunicar e 

cooperar com os parceiros de outros países, graças a um melhor conhecimento das suas 

estruturas económicas, sociais e culturais.3 

                                                 
2 Escola Superior de Educação de Coimbra (2011) “Guia do Estudante Erasmus ESEC 2011-2012” 

http://www1.esec.pt/gri/documentos/Guia_Estudantes%20ESEC_2011-12.pdf [1 de junho de 2011]. 
 
3 Instituto Universitário de Lisboa (2010) “Guia do Candidato 2010/2011” www.iscte-
iul.pt/...Mobilidade_Out/Guiadocandidato.sflb.ashx [1 de junho de 2011]. 

http://www.iscte-iul.pt/...Mobilidade_Out/Guiadocandidato.sflb.ashx
http://www.iscte-iul.pt/...Mobilidade_Out/Guiadocandidato.sflb.ashx
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Num mundo cada vez mais competitivo, torna-se vital que os cidadãos que ocupam postos de 

responsabilidade reconheçam a necessidade de uma maior cooperação com os seus parceiros 

dos restantes Estados-membros.4 

Assim, a mobilidade de estudantes – principal objetivo do Programa – pode ser considerada 

como um dos alicerces da “Europa dos Cidadãos”. Constitui um elemento fundamental para 

uma estratégia de desenvolvimento económico e social da Comunidade, contribuindo para a 

consolidação do mercado interno e constituindo uma chave suscetível de garantir a 

competitividade da Comunidade nos anos futuros.5 

Os auxílios financeiros do programa Erasmus destinavam-se a incentivar as universidades dos 

diferentes Estados-membros a estabelecer Programas Interuniversitários de Cooperação (PIC) 

que podiam desenvolver uma ou várias das seguintes atividades: Programas para a mobilidade 

de estudantes; Programas para mobilidade de membros do corpo docente; desenvolvimento 

de novos curricula e Programas intensivos.6 

O programa Erasmus abrangeu duas fases: a primeira de Julho de 1987 a Junho de 1999; a 

segunda de Julho de 1990 a Junho de 1995. Na segunda fase, e graças a uma série de acordos 

que entraram em vigor, no ano académico de 1992/93, a participação do programa Erasmus 

foi alargada aos países da Associação Europeia do Comércio Livre. O impacto do programa 

Erasmus foi reconhecido unanimemente a nível comunitário. A mobilidade passou de 2500 

estudantes por ano antes da implementação do Erasmus, para 4000 em 1987/88, primeiro ano 

de funcionamento do programa. Por outro lado, a atividade dos PIC, com uma dimensão 

transnacional, contribuiu para a consolidação de uma verdadeira rede interuniversitária 

europeia e favoreceu o aparecimento de esquemas de cooperação diversificados.  

A adoção do Programa implicou a criação de diversas associações europeias suscetíveis de 

facilitar o desenvolvimento de elos interuniversitários. 

O programa Sócrates, adotado pela Decisão nº 819/95/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 14 de Março de 1995, para o período de 1995 a 1999, integrou o Erasmus e 

desenvolveu novas atividades.7 A incorporação do programa Erasmus no programa Sócrates foi 

acompanhada de importantes alterações nas estruturas de administração, nomeadamente no 

que respeito à integração de um contrato institucional (IC) entre as instituições de ensino 

superior (IES) e a Comissão Europeia (válido por três anos, a contar do ano académico de 

1997/98), no qual se incluía grande maioria das atividades de cooperação. Apesar de ter sido 

aprovado em 1995, a Comissão decidiu adiar a introdução do Contrato Institucional, pelo que 

                                                 
4 Universidade de Évora (2011) “Guia do Estudante Erasmus 2011” 
portaltmp.uevora.pt/…/Guia%20do%20Estudante%20Erasmus%2020… [1 de junho de 2011]. 
5 Idem. 
6 Idem. 
7 Base de Direito Europeu (1995) “Decisão n.º 819/95/CE” http://eur-law.eu/PT/Decisao-no819-95-CE-
Parlamento-Europeu-Conselho-,138872,d [1 de junho de 2011]. 

http://eur-law.eu/PT/Decisao-no819-95-CE-Parlamento-Europeu-Conselho-,138872,d
http://eur-law.eu/PT/Decisao-no819-95-CE-Parlamento-Europeu-Conselho-,138872,d
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os anos académicos de 1995/1996 e 1996/1997 foram considerados anos de transição, 

mantendo-se a metodologia anterior.8 

A segunda fase do Programa Sócrates, criada pela Decisão nº 253/2000/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 24 de Janeiro de 2000, abrangeu um período de sete anos, entre 

2000-2006/07, tendo terminado o último ano académico em Setembro de 2007. 

Finda a segunda fase do Programa Sócrates, a Decisão nº 1720/2006/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de Novembro de 2006, estabelece um Programa de 

Aprendizagem ao Longo da Vida, entre 2007/2013, PALV. 

Atualmente esta ação está integrada no Programa de Aprendizagem ao Longo da 

Vida/Lifelong Learning Programme (LLP) que foi assinado pelo Parlamento Europeu e pelo 

Conselho da União Europeia a 15 de Novembro de 2006. Comporta um período que vai de 1 de 

Janeiro de 2007 até 31 de Dezembro de 2013 e veio substituir os Programas Sócrates9, 

Leonardo da Vinci10 e E-learning11. O LLP visa contribuir para desenvolver uma “sociedade do 

conhecimento avançada, caraterizada por um crescimento económico sustentável e por uma 

maior coesão social e dá ênfase à promoção do conhecimento e compreensão de outras 

culturas, idiomas e métodos de ensino/aprendizagem”.12 

Na opinião de Pedro Canavarro, ex-eurodeputado, o programa Erasmus “é um programa que à 

maneira da própria figura histórica de Erasmus de Roterdão, que estava aberto para a Europa 

de então, procura que os jovens de hoje, sejam suficientemente abertos, com disponibilidade 

e com a consciência que podem ser cidadãos europeus em qualquer espaço da União 

Europeia”(Represas, 2006). 

 

2.2. Objetivos 

 

O programa Erasmus tem como objetivos específicos apoiar a criação de um espaço Europeu 

de Ensino Superior e procurar reforçar o contributo do ensino superior e do ensino profissional 

avançado no processo de inovação a nível europeu. Estes estão identificados no site da 

                                                 
8 Escola Superior de Educação de Coimbra (2011) “Guia do Estudante Erasmus ESEC 2011-2012” 

http://www1.esec.pt/gri/documentos/Guia_Estudantes%20ESEC_2011-12.pdf  [1 de junho de 2011]. 
9 O programa Sócrates é o programa de ação comunitária para a cooperação transnacional no domínio da 
educação que vigorou desde Março de 1995 até final de 1999. 
10 O programa Leonardo da Vinci é um subprograma do programa de Aprendizagem ao Longo da Vida, da 
iniciativa da Comissão Europeia, que promove estágios transnacionais em empresas para pessoas que 
pretendem ingressar no mercado de trabalho com a duração mínima de 2 semanas e máxima de 26 
semanas (6 meses). 
11 Novas oportunidades de ensino e aprendizagem para estudantes que não se podem deslocar à 
Universidade porque estão longe ou porque têm um emprego, para continuarem a sua formação. Novas 
oportunidades para partilha de conhecimento numa escala global. 
12 Escola Superior de Educação de Coimbra (2011) “Guia do Estudante Erasmus ESEC 2011-2012” 

http://www1.esec.pt/gri/documentos/Guia_Estudantes%20ESEC_2011-12.pdf  [1 de junho de 2011]. 

http://www1.esec.pt/gri/documentos/Guia_Estudantes%20ESEC_2011-12.pdf
http://www1.esec.pt/gri/documentos/Guia_Estudantes%20ESEC_2011-12.pdf


 14 

Agência Nacional PROALV.13 Neste período de vigência do programa Erasmus (2007-2013), os 

objetivos gerais consistem em contribuir para o desenvolvimento de uma aprendizagem de 

qualidade ao longo da vida e das possibilidades por ela conferidas; reforçar a realização 

pessoal, a coesão social, a cidadania ativa e a cidadania europeia; promover a criatividade, a 

competitividade e a empregabilidade; aumentar a aprendizagem ao longo da vida; promover 

a aprendizagem e a diversidade linguística; explorar os resultados, os produtos e os processos 

inovadores. 

Por fim, de acordo com a Agência Nacional PROALV/ERASMUS, o programa Erasmus tem como 

objetivos operacionais, atingir os três milhões de estudantes em mobilidade transnacional na 

UE, até 2012; melhorar e aumentar as ações de cooperação multilateral; reforçar o grau de 

transparência e compatibilidade entre as qualificações; melhorar as ações de cooperação 

entre ensino superior e empresas; desenvolver práticas inovadoras no ensino e na formação 

de nível superior e apoiar o desenvolvimento de conteúdos, serviços, pedagogias e práticas 

inovadoras, baseados nas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), no domínio da 

aprendizagem ao longo da vida. 

 

2.3. Elegibilidade e Duração 

 

Os países elegíveis que participam no programa Erasmus são os seguintes: 

- Os Estados-membros da União Europeia (Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, 

Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, 

Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polónia, Países Baixos, Portugal, 

República Checa, Roménia e Suécia. 

- Os Estados da European Free Trade Area (Islândia, Liechtenstein e Noruega), que se 

encontram ligados à União Europeia através do Espaço Económico Europeu, assinado em 1993. 

-Os Estados candidatos à entrada na União Europeia (Croácia, Ex-República da Jugoslávia da 

Macedónia e Turquia). 

O período de estudos Erasmus (SMS)14 é de 3 meses, no mínimo, ou o equivalente a um 

trimestre, e o período máximo é de 12 meses. 

Podem candidatar-se ao programa Erasmus, os estudantes nacionais de um Estado-membro 

participante no Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida, ou nacionais de outro país, 

                                                 
13 Agência Nacional PROALV (2011) “Objetivos” http://pt-
europa.proalv.pt/public/PortalRender,aspx?PageID=442c4e7c-6daa-ab8e-babb-143c5090fc27 [16 de 
dezembro de 2011]. 
14 Student Mobility for Studies 

http://pt-europa.proalv.pt/public/PortalRender,aspx?PageID=442c4e7c-6daa-ab8e-babb-143c5090fc27
http://pt-europa.proalv.pt/public/PortalRender,aspx?PageID=442c4e7c-6daa-ab8e-babb-143c5090fc27
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desde que inscritos num curso que confere um grau de ensino superior numa IES (Instituição 

de Ensino Superior) portuguesa detentora de uma EUC (Erasmus University Charter) 

reconhecida pela Comissão Europeia, com vista à obtenção de diploma ou outras qualificações 

reconhecidas a nível do ensino terciário, desde a licenciatura ao doutoramento. 

Os estudantes têm de estar inscritos, pelo menos no segundo ano do curso que frequentam15. 

 

2.4. Entidades Responsáveis e Ações 

 

O programa Erasmus é promovido através da Direção-Geral da Educação e Cultura da 

Comissão Europeia16, tendo sido criada uma estrutura de apoio técnico chamada Agência 

Executiva para a Educação Audiovisual e Cultura (EACEA)17, em Bruxelas. A gestão dos 

programas de mobilidade de estudantes e docentes é descentralizada. Em Portugal a 

responsabilidade para a implementação desta medida cabe à Agência Nacional para a Gestão 

do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida18, sedeada em Lisboa. 

O programa ERASMUS comporta vários tipos de ações19: 

• Mobilidade de Estudantes: 

- Realização de um período de Estudos (SMS) – os estudantes podem passar um período de 

estudos de 3 a 12 meses numa instituição de ensino superior de outro país europeu 

participante. Não necessitam de pagar propinas na universidade estrangeira e podem 

transferir os créditos académicos obtidos no estrangeiro para a sua instituição de origem. 

- Realização de um período de Estágio Profissional (SMP) – a mobilidade de estudantes para 

estágios permite, de igual forma, aos estudantes de instituições de ensino superior realizar 

um estágio numa empresa ou noutra organização de outro país europeu. 

• Mobilidade de Pessoal – Missões de Ensino (STA) – destina-se a Pessoal Docente da Instituição 

de Ensino Superior (IES) Nacional que pretende leccionar numa IES estrangeira e a Pessoal de 

                                                 
15 Agência Nacional PROALV “Critérios de elegibilidade do estudante Erasmus” proalv.pt. [2 de junho de 
2011]. 
16 Comissão Europeia (2011) “Erasmus Programme” http://ec.europa.eu/índex_en.htm [28 de janeiro de 
2012] 
17 Agência Executiva para a Educação Audiovisual e Cultura (EACEA) (2012) “Erasmus” 
http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/cars/index_pt.htm  [28 de janeiro de 2012]. 
18Agência Nacional PROAL “Contatos Erasmus” (2012) 
http://www.proalv.pt/public/PortalRender.aspx?PageID={ebcd5874-e5df-484b-b2b1-e5168cc2b535}  [28 
de janeiro de 2012]. 
19Agência Nacional PROALV (2011) “Entidades Responsáveis e Ações” http://pt-
europa.proalv.pt/public/PortalRender.aspx?PageID=442c4e7c-6daa-4b8e-babb-143c5090fc27 [16 de 
novembro de 2011]. 

http://ec.europa.eu/índex_en.htm%20%5b28
http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/cars/index_pt.htm
http://www.proalv.pt/public/PortalRender.aspx?PageID=%7bebcd5874-e5df-484b-b2b1-e5168cc2b535%7d
http://pt-europa.proalv.pt/public/PortalRender.aspx?PageID=442c4e7c-6daa-4b8e-babb-143c5090fc27
http://pt-europa.proalv.pt/public/PortalRender.aspx?PageID=442c4e7c-6daa-4b8e-babb-143c5090fc27
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uma Empresa estrangeira, a convite da instituição de Ensino Superior (IES) Nacional que 

pretende lecionar na IES Nacional. 

• Mobilidade de Pessoal – Formação Profissional (STT) – diz respeito ao Pessoal Docente e Não 

Docente da Instituição de Ensino Superior (IES) Nacional, para formação numa IES estrangeira 

e Pessoal Docente e Pessoal Não Docente da Instituição de Ensino Superior (IES) Nacional, 

para formação numa empresa estrangeira. 

• Cursos Intensivos de Línguas Erasmus (EILC) – Frequência – são cursos especializados das 

línguas menos utilizadas e menos ensinadas na União europeia, organizados nos países em que 

tais línguas são oficialmente faladas. 

Os Erasmus Intensive Language Courses (EILC)20 dão aos estudantes Erasmus que visitem esses 

países, para a realização de períodos de estudos ou estágios, a oportunidade de estudar a 

língua em questão por períodos compreendidos entre duas e seis semanas, com o objetivo de 

se prepararem para o seu período de mobilidade Erasmus. 

• Cursos Intensivos de Línguas Erasmus – Organização – são elegíveis para se candidatarem à 

organização de EILC, todas as IES detentoras de uma Carta Universitária Erasmus (EUC)21, bem 

como outras organizações especializadas no ensino de línguas. 

• Programas Intensivos (IP) – Programa de estudos de curta duração, que junta estudantes e 

pessoal das IES de diferentes países participantes, com os seguintes objetivos: 

a) Encorajar o ensino eficiente e multinacional de tópicos especiais, que de outra forma não 

poderiam ser lecionados; 

b) Permitir que estudantes e docentes trabalhem em grupos multinacionais e beneficiem 

assim de condições de aprendizagem e ensino especiais; 

c) Permitir que os docentes troquem experiências no âmbito de conteúdos programáticos e 

novas abordagens curriculares, e testem métodos de ensino num ambiente internacional. 

Todas estas ações são consideradas importantes no âmbito do esforço de internacionalização 

de qualquer instituição de Ensino Superior. 

Neste sentido, é impossível definir qualquer tipo de ordem hierárquica entre elas, dado que 

todas têm um papel a desempenhar na atual conjuntura de globalização. 

                                                 
20 Erasmus Intensive Language Course. 
21 A Carta Universitária Erasmus (EUC) – permite a uma instituição de ensino superior participar no 
programa Erasmus.  
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Capítulo 3 

3. Universidade da Beira Interior 

3.1. Contextualização 

 

Em 1974, o ensino superior era inexistente, tanto no distrito de Castelo Branco, como na 

cidade da Covilhã. Mesmo a nível nacional era frequentado por apenas 58.605 alunos, dos 

quais 3.727 no ensino particular.22 

É nesta altura que, reconhecendo-se serem insuficientes as universidades existentes, surge a 

necessidade de se criarem novos cursos para a preparação de técnicos no interior do país, 

procedendo-se desta forma à regionalização e diversificação do ensino superior.  

A Universidade da Beira Interior teve a sua origem na década de 1970, quando nasceu o 

Instituto Politécnico da Covilhã (IPC), em 1973. A cidade, outrora considerada “Manchester 

portuguesa”, pela longa tradição da sua indústria de lanifícios e pela dinâmica e qualidade da 

sua produção têxtil, havia sido atingida, nessa década, por uma crise ao nível da indústria: 

grandes e pequenas fábricas começam a revelar debilidades graves que levariam ao 

encerramento, com consequências sociais e económicas desastrosas para a região23. Foi neste 

panorama, e no âmbito das actividades do grupo de trabalho para o Planeamento Regional da 

Cova da Beira, que surgiu a ideia de criar na região uma instituição de ensino superior, de 

forma a facultar aos seus naturais a possibilidade de prosseguirem os estudos pós-secundários 

sem que, para isso, tivessem de se deslocar para outros pontos do país, a maioria das vezes a 

título definitivo.24Assim, na sequência da publicação do Decreto-Lei nº 402/73, de 11 de 

Agosto, no quadro da chamada “Reforma Veiga Simão”, que deu lugar à expansão e 

diversificação do Ensino Superior, foi criado o Instituto Politécnico da Covilhã (IPC), que 

recebeu em 1975 os seus primeiros 43 alunos, nos cursos de Engenharia Têxtil e Administração 

e Contabilidade. De acordo com o artigo 4º do referido Decreto-Lei, ao IPC competia  

“especialmente ministrar o ensino superior de curta duração, orientado de forma a dar 

predominância aos problemas concretos e de aplicação prática, e promover a investigação 

aplicada e o desenvolvimento experimental, tendo em conta as necessidades no domínio 

tecnológico e no setor dos serviços, particularmente, as de carácter regional”.25  

Em Julho de 1979, seis anos passados, a Instituição converte-se em Instituto Universitário da 

Beira Interior (IUBI), através da publicação da Lei nº 44/79, de 11 de Setembro, que a 

tornaria efetiva. A conversão do Instituto Universitário em Universidade da Beira Interior veio 

                                                 
22 Informação disponibilizada pelo Gabinete da Qualidade da Universidade da Beira Interior. 
23Universidade da Beira Interior (2011) “História da UBI” https://www.ubi.pt/Pagina.aspx?p=Historia [10 
de novembro de 2011]. 
24 Idem. 
25 Diário da República (1975) (I Série) Decreto-Lei nº 402/73, de 11 de Agosto. 

https://www.ubi.pt/Pagina.aspx?p=Historia
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a acontecer em 1986, através da publicação do Decreto-Lei 76-B/86, de 30 de Abril. O 

primeiro Reitor da Instituição foi o Prof. Doutor Cândido Manuel Passos Morgado, que se 

manteria no cargo entre 21 de Agosto de 1980 e 19 de Janeiro de 1996, data em que toma 

posse o Prof. Doutor Manuel José dos Santos Silva. Em 2009 toma posse o Reitor, Prof. Doutor 

João António de Sampaio Rodrigues Queiroz que se mantém até hoje em funções. 

A Universidade da Beira Interior é hoje uma instituição de referência a nível nacional e 

internacional, ao nível do ensino, investigação, inovação e empreendorismo (Barata, 2011).  

A evolução do número de cursos e do número de estudantes tem sido crescente ao longo dos 

anos, tendo já ultrapassado os 6600 alunos, provenientes de todo o país. 

Com uma aposta constante numa formação sólida nos mais diferentes saberes, a UBI conta 

atualmente com mais de 30 1º ciclos/licenciaturas, cerca de 45 2º ciclos/mestrados e cerca 

de 30 3º ciclos/doutoramentos distribuídos pelas cinco faculdades: Faculdade de Ciências, 

Faculdade de Engenharia, Faculdade Ciências Sociais e Humanas, Faculdade de Artes e Letras 

e Faculdade de Ciências da Saúde. 

Ao nível dos recursos humanos, a UBI tem hoje mais de 600 docentes e 270 funcionários nas 

suas cinco faculdades e serviços. 

 

3.2. Natureza e Regime Jurídico, Missão e Objetivos 

 

A Universidade da Beira Interior é uma instituição orientada para a criação, transmissão e 

difusão da cultura, do saber e da ciência e tecnologia, através da articulação do estudo e do 

ensino, da investigação e do desenvolvimento experimental. Designada abreviadamente por 

UBI ou simplesmente Universidade, é uma pessoa coletiva de direito público e goza de 

autonomia estatuária, pedagógica, científica, cultural, administrativa, financeira, patrimonial 

e disciplinar.26 

A UBI poderá adoptar a designação de University of Beira Interior, no âmbito das relações 

internacionais. 

A Universidade da Beira Interior tem como missão promover a qualificação de alto nível, a 

produção, transmissão, crítica e difusão do saber, cultura, ciência e tecnologia, através do 

estudo, da docência e da investigação. 

                                                 
26 Diário da República (2008) (II Série), Despacho normativo nº 45/2008 de 1 de Setembro. 



 19 

São objetivos da UBI:27 

a) Valorizar as atividades dos seus investigadores, docentes e funcionários, estimular a 

formação intelectual e profissional dos seus estudantes e assegurar as condições para que os 

cidadãos devidamente habilitados tenham acesso ao ensino superior e à aprendizagem ao 

longo da vida. 

b) Promover a mobilidade efetiva dos seus estudantes e diplomados, tanto a nível nacional 

como internacional, designadamente no espaço europeu do ensino superior. 

c) Participar, isoladamente ou através das suas unidades orgânicas, em atividades de ligação 

à sociedade, tanto de difusão e transferência de conhecimentos, como de valorização do 

conhecimento científico. 

d) Contribuir para a compreensão pública das humanidades, das artes, da ciência e da 

tecnologia, promovendo e organizando ações de apoio à difusão da cultura humanística, 

artística, científica e tecnológica, e disponibilizando os recursos necessários a esses fins. 

 

3.3. Política de Internacionalização da UBI 

 

Tendo em conta a abertura do espaço universitário europeu decorrente do Tratado de 

Maastricht (Tratado da União Europeia), assinado em 1992, uma das vertentes da política de 

internacionalização da Universidade da Beira Interior, tem incidido em atividades de 

cooperação europeia. Em 1989, a UBI iniciou a sua participação em atividades no âmbito do 

programa ERASMUS, primeiro, através do departamento de Gestão e Economia, ao qual se 

seguiram os departamentos de Sociologia, Física e Ciências Aeroespaciais. Coordenou e foi 

parceira de alguns Programas Interuniversitários de Cooperação (PIC), com mobilidade de 

estudantes e docentes. Um ano mais tarde, também no âmbito do programa ERASMUS, o 

departamento de Gestão e Economia participou no programa de Doutoramentos 

“Entrepreneurship and Small Business Management”, cuja parte letiva funcionou na 

Universidad Autónoma de Barcelona (Espanha) e na Växjo University (Suécia), e do qual 

resultou já a conclusão de vários doutoramentos. Simultaneamente, e no que diz respeito ao 

intercâmbio de estudantes, a Universidade da Beira Interior participou no Projeto-Piloto ECTS 

(European Credit Transfer System), na área de Business Administration. Foram também 

atribuídas bolsas de mobilidade de estudantes, a título individual, nomeadamente nas áreas 

de Ciência e Tecnologia Têxteis e do Papel. 

                                                 
27 Idem. 
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Na primeira fase do programa Erasmus, entre 2000 e 2007, a cooperação europeia da UBI 

assentou, em grande parte, no programa SOCRATES (Ensino Superior – ERASMUS), mantendo 

acordos com Universidades da Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, 

Itália, Noruega, Polónia, Reino Unido e Suécia. As ações de mobilidade Erasmus que se 

praticavam na UBI consistiam sobretudo, na mobilidade de estudantes para estudos, 

mobilidade de pessoal para missões de ensino e cursos Intensivos de Preparação Linguística 

(Erasmus Intensive Language Courses). 

Em 2007, 2ª fase do programa Erasmus na UBI, a cooperação europeia foi alargada (para além 

das ações já existentes do anterior programa), para ações de mobilidade de estudantes para 

estágios profissionais e mobilidade de pessoal para formação profissional. 

Para além dos protocolos bilaterais de cooperação existentes, celebraram-se outros 

protocolos de cooperação com Universidades da Áustria, Eslováquia, Eslovénia, Estónia, 

Finlândia, Grécia, República Checa, Roménia, Suíça e Turquia. 

O programa Erasmus na UBI tem contribuído para a sua afirmação, não só a nível nacional, 

como também internacional. Os fatores principais são os seguintes: 

- Uma maior visibilidade a nível europeu, aumentando e melhorando a cooperação 

multilateral com estabelecimentos de ensino superior da UE; 

- Promoção e incentivo a aquisição de novas competências académicas, culturais, linguísticas 

e sociais; 

- Reforço cada vez mais das relações de cooperação entre as instituições de Ensino Superior; 

- Transferência de novos conhecimentos entre os países participantes, tem aumentado o 

potencial de cooperação nos domínios da mobilidade, do autoconhecimento, do 

reconhecimento académico e graus no desenvolvimento futuro dos potenciais científico e 

tecnológico das instituições; 

- Fortalecimento dos elos de ligação para as atividades profissionais e para o futuro;  

- Melhoria em termos qualitativos e aumento em termos quantitativos da mobilidade de 

pessoal docente; 

- Melhoria em termos qualitativos e aumento em termos quantitativos da mobilidade de 

pessoal docente e não docente. 

Esta estratégia de internacionalização tem aumentado a qualidade do ensino da UBI, 

tornando-a mais competitiva a nível europeu. Citando o Reitor, Prof. Doutor João António de 
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Sampaio Rodrigues Queiroz “A Universidade da Beira Interior entra agora numa nova fase da 

sua vida, não só devido às alterações no panorama legislativo nacional, que enquadra o Ensino 

Superior Português no Espaço Europeu de Ensino Superior, mas também porque dela se espera 

o cumprimento de novas exigências de Qualidade”28. O cumprimento das exigências da 

Qualidade é um objetivo considerado essencial dada a realidade competitiva a este nível. A 

internacionalização do ensino tem permitido que os estudantes se tornem profissionais com 

habilitações mais alargadas e com competências para se poderem inserir competitivamente e 

de forma eficaz, no mercado de trabalho global. Viajar e estudar para outro país da União 

Europeia tem permitido aos estudantes melhorar o seu desenvolvimento pessoal e 

profissional, promovendo o sentimento de identidade europeia através da troca e circulação 

de conhecimentos.  

De acordo com o Reitor, “A Qualidade numa instituição universitária do século XXI é 

indissociável de um crescente processo de internacionalização, o qual não se reduz a um 

mero fluxo de alunos e professores, embora tal seja por si só importante.”29 

“A internacionalização da UBI não passa apenas pela competitividade científica, através da 

publicação de artigos nos espaços científicos mais competitivos, como o dos Estados Unidos e 

do Norte da Europa, mas também pela captação de alunos estrangeiros, oriundos dos mais 

diversos pontos do globo, e pela criação de parcerias internacionais, no âmbito do ensino e da 

investigação.” 

 A curto prazo a estratégia da universidade passa pela organização de 2ºs e 3ºs ciclos em 

parceria com instituições nacionais e internacionais, e pela oferta de um conjunto de cursos 

de pós-graduação em língua estrangeira. 

É para esta estratégia que o programa Erasmus tem contribuído, captando alunos 

estrangeiros. Muitos destes, após a sua mobilidade de estudos Erasmus expressam vontade em 

finalizar o seu curso na UBI e em prosseguir os seus estudos no âmbito dos 2ºs e 3ºs ciclos. 

Um dos fatores considerados essenciais pela universidade na sua estratégia de 

internacionalização consiste em proporcionar uma formação global aos alunos, que os dote de 

competências científicas, técnicas, sociais e relacionais, desenvolvendo um sentido de 

cidadania e preparando-os para um mercado de trabalho sem fronteiras. É neste mundo 

global que a UBI atua e ao qual se tem que adaptar. 

O mercado de trabalho tem dificuldade em absorver todos os graduados. O desemprego e o 

sub-emprego são realidades cada vez mais prementes. 

                                                 
28 Universidade da Beira Interior (2012) “Mensagem do Reitor” 
http://www.ubi.pt/Pagina.aspx?p=Mensagem_do_Reitor [14 de janeiro de 2012]. 
29 Idem. 

http://www.ubi.pt/Pagina.aspx?p=Mensagem_do_Reitor
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O programa Erasmus surge como uma mais valia para os alunos e, ao mesmo tempo contribui 

para que a política de internacionalização da UBI se concretize e ajude o crescimento 

académico e pessoal dos estudantes, oferecendo a possibilidade de descobrirem outros 

países, outras culturas e enriquecendo a sua experiência de estudo. De igual forma também 

promove uma maior mobilidade e flexibilidade da mão-de-obra e visão europeia que 

possibilita o aumento da competitividade e o potencial na Europa.  

O aumento do número de estudantes motivados para o programa Erasmus tem sido relevante, 

não só pelo incentivo que a própria Universidade tem dado aos seus estudantes, como 

também pelo apoio dado pelo Gabinete de Programas e Relações Internacionais (GPRI). O 

aconselhamento na escolha das Universidades e do país de destino pelos Coordenadores 

Departamentais Erasmus tem ajudado os alunos a optarem pela Universidade certa para 

realizarem o seu período de estudos Erasmus através do pleno reconhecimento académico das 

cadeiras realizadas em mobilidade. Existe uma grande preocupação por parte da UBI e por 

parte do GPRI para que o programa Erasmus seja um grande contributo para a política de 

internacionalização da instituição. A divulgação do programa através da página da UBI 

(www.ubi.pt) e do micro site do Gabinete de Programa e Relações Internacionais tem 

permitido que todos os estudantes tenham acesso a este programa. Esta estratégia de 

divulgação do programa Erasmus tem tido sucesso dada a informação que comporta sobre as 

condições de elegibilidade e candidatura ao programa Erasmus contribuindo para o aumento 

da mobilidade. 

Os folhetos informativos enviados pelas Universidades parceiras incentivam também os 

estudantes a quererem conhecer e estudar numa outra universidade. A publicação de 

experiências vividas e testemunhos por parte de ex-estudantes Erasmus faz com que outros 

alunos sintam vontade de experimentar e realizar um período de estudos Erasmus. As notícias 

sobre o programa publicitadas em jornais locais, a contribuição da Associação Académica da 

UBI na organização de festas e eventos sociais e académicos aos estudantes estrangeiros 

Erasmus (INCOMING30) e a organização de reuniões com futuros alunos Erasmus têm 

despertado nos estudantes da UBI motivação e curiosidade de sentirem o que é um estudante 

com este tipo de experiência. 

Apesar da filosofia de atribuição de bolsas Erasmus ser apenas para compensar o diferencial 

nível de vida entre o pais de origem do estudante e o país de destino onde este vai realizar o 

período de mobilidade de estudos, a atribuição de bolsas Erasmus tem influenciado o 

aumento do número de estudantes que aderem a esta “aventura”. 

Para além destas bolsas pagas pela Comissão Europeia, existem também as bolsas 

Suplementares Erasmus (BSE-SOC) destinadas a estudantes bolseiros dos Serviços de Ação 

                                                 
30 Estudantes estrangeiros Erasmus que vêm para a UBI realizar um período de mobilidade. 

http://www.ubi.pt/
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Social da UBI (SASUBI). Todos os estudantes com dificuldades socioeconómicas têm a 

possibilidade para além de receberem a bolsa de mobilidade Erasmus, virem a ser 

contemplados com uma bolsa BSE-SOC que é paga com verba nacional atribuída pelo 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e pela Direção Geral do Ensino Superior. 

Estas bolsas têm como objetivo assegurar a qualidade financeira da mobilidade dos 

estudantes Erasmus que comprovem dificuldades socioeconómicas, estipulando que as razões 

de ordem financeira não devem ser uma barreira à mobilidade Erasmus31. Estas bolsas têm 

sido um reforço e tem ajudado os estudantes com fracos recursos financeiros a irem para 

Erasmus. Este tipo de bolsas é uma mais-valia tanto para os estudantes com dificuldades 

económicas como para a UBI porque tem permitido que todos os alunos beneficiem de uma 

experiência única e inesquecível, promovendo a não exclusão, discriminação social e o 

aumento do número de estudantes em mobilidade. 

 

3.4. A Carta Universitária Erasmus 

 

A Universidade da Beira Interior (UBI) é detentora de uma Erasmus Extended University 

Charter (Carta Universitária Erasmus Alargarda) atribuída pela Comissão Europeia para a 

duração total do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida (PALV)32. A Carta Universitária 

Erasmus Alargada (Carta Normal e Estágios de Estudantes) destina-se a instituições que 

pretendem candidatar-se a atividades abrangidas simultaneamente pela Carta Universitária 

Normal e pela Alargada (apenas para Estágios de Estudantes).33 

A Carta Universitária Erasmus (EUC) proporciona o enquadramento geral para as atividades de 

cooperação europeia que uma instituição de ensino superior (IES) possa realizar no âmbito do 

programa Erasmus. É pré-requisito para uma IES, a organização de mobilidade de estudantes 

e mobilidade de professores e de outro pessoal educativo, a realização de cursos intensivos 

de línguas e de programas intensivos Erasmus, bem como candidatar-se a projetos 

multilaterais, redes e medidas de acompanhamento e organizar visitas preparatórias.34 

A EUC permite que as instituições de ensino superior se possam candidatar a financiamento 

Erasmus para:35 

a) Enviar os seus estudantes para estudos em IES no estrangeiro; 

                                                 
31 Normas Administrativas e Financeiras para a Gestão das Subvenções Erasmus (2011) “Bolsa 
Suplementar Erasmus para estudantes com dificuldades socioeconómicas (BSE-SOC)” 
http://internationalrelations.ipc.pt/docs/erasmus/normas.pdf [2 de junho de 2011].   
32

 Ver Anexo N.º I 
33 Comissão Europeia (2011) “Erasmus Programme” 
http://ec.europa/education/llp/doc/call11/fiches/era1_pt.pdf [2 de junho de 2011].  
34 Idem. 
35 Idem. 

http://internationalrelations.ipc.pt/docs/erasmus/normas.pdf
http://ec.europa/education/llp/doc/call11/fiches/era1_pt.pdf


 24 

b) Receber estudantes para estudos em IES no estrangeiro; 

c) Enviar os seus estudantes para estágios em empresas e outras organizações tais como IES 

no estrangeiro; 

d) Enviar pessoal docente para a IES no estrangeiro; 

e) Receber pessoal docente de IES do estrangeiro; 

f) Receber professores convidados de empresas estrangeiras; 

g) Enviar o pessoal não docente para formação no estrangeiro; 

h) Organizar Cursos Intensivos de Línguas Erasmus (EILC); 

i) Coordenador Programas Intensivos Erasmus (IP); 

j) Coordenar projetos multilaterais Erasmus; 

k) Coordenar redes académicas Erasmus; 

l) Coordenar medidas de acompanhamento; 

m) Organizar visitas preparatórias. 

O cumprimento da EUC é permanentemente controlado e a carta poderá em última instancia 

ser retirada pela Comissão Europeia se uma instituição faltar ao cumprimento. 

 

3.5. A Carta de Estudante Erasmus 

 

O estatuto de estudante Erasmus é aplicável aos estudantes que cumpram os critérios de 

elegibilidade, no âmbito do programa Erasmus e que tenham sido selecionados pela respetiva 

universidade para efetuarem um período de estudos Erasmus no estrangeiro, numa 

universidade parceira europeia. Ambas as universidades devem dispor da Carta Universitária 

Erasmus, conferida pela Comissão Europeia. 

Nesta Carta estão consagrados como direitos do estudante Erasmus36, os seguintes:  

                                                 
36 Ver Anexo N.º II. 
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- A universidade de origem e a universidade de acolhimento devem celebrar um contrato de 

estudos com o estudante antes da sua partida. Este contrato deve explicitar o programa de 

estudos no estrangeiro, indicando os créditos a obter. 

- No final do período de estudos no estrangeiro, a universidade de acolhimento deve emitir 

um certificado dos resultados (transcrição de registos), indicando os créditos e notas obtidos. 

- A IES de origem deve reconhecer plenamente os créditos obtidos durante o período de 

estudos Erasmus, em conformidade com o contrato de estudos. 

- A universidade de acolhimento não pode cobrar quaisquer propinas relativas a matrícula, 

exames ou utilização de laboratórios e bibliotecas durante o período de estudos Erasmus. 

- As bolsas de estudo ou empréstimos concebidos no país de origem devem ser mantidos 

durante o período de estudos no estrangeiro. 

Nesta mesma Carta, estão também definidas as obrigações do estudante Erasmus:37 

- Respeitar as normas e obrigações do contrato Erasmus celebrado com a universidade de 

origem ou com a Agência Nacional do país do estudante; 

- Assegurar que as eventuais alterações ao contrato de estudos sejam imediatamente 

aprovadas por escrito pela universidade de origem e pela universidade de acolhimento; 

- Cumprir o período total de estudos acordado na universidade de acolhimento, incluindo 

exames ou outras formas de avaliação e respeitar as normas e regulamentos dessa instituição; 

- Elaborar um relatório sobre o período de estudos Erasmus no estrangeiro quando regressar. 

Estes documentos, a Carta Universitária Erasmus e a Carta de Estudante Erasmus, servem de 

referência, orientação não só para os alunos como também para as Instituições de Ensino 

Superior no espaço da União Europeia. 

 

 

 

 

                                                 
37 Idem. 
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Capítulo 4 

 

4. Estudo de caso: Análise Quantitativa dos Estudantes em Mobilidade nos 

Anos Letivos 2008/2009 e 2009/2010 

 

4.1. Objetivos e Metodologia 

 

Com este estudo propomos analisar o número de estudantes, por curso, que efetuaram um 

programa de mobilidade nos anos letivos 2008/2009 e 2009/2010, e identificar as 

universidades mais procuradas neste período. Esta análise é efetuada com base no método 

comparativo, recorrendo aos dados que o Gabinete de Programas e Relações Internacionais da 

UBI dispõe para este período, objeto de análise. Os principais objetivos consistem: 

- Perceber se a estratégia de internacionalização da UBI tem tido sucesso junto dos 

estudantes da Universidade;  

- Identificar as universidades que são mais solicitadas e as principais motivações que estão 

por detrás desta procura; 

- Indicar algumas sugestões que possam ajudar a aumentar o número de estudantes que 

tomam a iniciativa de desenvolver um programa Erasmus. 

 

Para que um estudante possa efetuar um período de estudos noutra Instituição de Ensino 

Superior, no âmbito do programa Erasmus, é necessário que a Universidade da Beira Interior 

tenha celebrado um acordo bilateral de cooperação com essa instituição. 

Os Países Europeus parceiros são os seguintes: a Alemanha (10), a Áustria (1), a Bélgica (2), a 

Bulgária (2), a Dinamarca (2), a Eslováquia (3), a Eslovénia (2), a Espanha (49), a Estónia (1), 

a Finlândia (2), a França (21), a Grécia (4), a Letónia (2), a Lituânia (1), a Holanda (5), a 

Itália (10), a Noruega (2), a Polónia (24), o Reino Unido (10), a República Checa (4), a Suécia 

(3), a Suíça (3) e a Turquia (5). 

A UBI tem neste momento 182 acordos bilaterais de cooperação Erasmus assinados com 

diversas Universidades Europeias, como se pode verificar, no Anexo N.º III.  
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4.2. Análise Quantitativa 

No período alvo de estudo, concretamente, no ano letivo 2008/2009 existiam 122 protocolos 

bilaterais de cooperação Erasmus assinados com diversas Universidades Europeias: Alemanha, 

Áustria, Bélgica, Bulgária, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, 

França, Grécia, Holanda, Itália, Letónia, Noruega, Polónia, Reino Unido, República Checa, 

Roménia, Suécia, Suíça e Turquia (Ver tabela n.º 1). 

Tabela Nº 1 – Acordos Bilaterais de Cooperação Erasmus no ano letivo 2008/2009 

Nº Universidade País 

1 FH – Worms – University of Applied Sciences Alemanha 

2 Technische Universität Braunschweig Alemanha 

3 Technische Universität München Alemanha 

4 Hochschule Bremerhaven Alemanha 

5 Universitat Konstanz Alemanha 

6 Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Alemanha 

7 University of Natural and Applied Life Sciences Austria 

8 Katholieke Universiteit de Leuven Bélgica 

9 Université Catholique de Louvain Bélgica 

10 University of National and World Economy Bulgária 

11 University of Aalborg Dinamarca 

12 Slovak University of Technology in Bratislava Eslováquia 

13 University of Maribor Eslovénia 

14 Universidad de Alicante Espanha 

15 Universidad de Cantabria Espanha 

16 Universidad de Castilla-La Mancha Espanha 

17 Universidad de Murcia Espanha 

18 Universidad de Barcelona Espanha 

19 Universitat Autònoma de Barcelona Espanha 

20 Universidad de Sevilla Espanha 

21 Universidad Autònoma de Madrid Espanha 

22 Universidad de Alcalá Espanha 

23 Universidad de Almería Espanha 

24 Universidad de Córdoba Espanha 

25 Universidad de Burgos Espanha 

26 Universidad de Leon Espanha 

27 Universitat Politècnica de Catalunya Espanha 

28 Universidad de Cádiz Espanha 

29 Universitat Internacional de Catalunya Espanha 
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30 Universidad de Navarra Espanha 

31 Universidad de Zaragoza Espanha 

32 Universitat Ramon Lull Espanha 

33 Universidad Miguel Hernandez de Elche Espanha 

34 Universidad Carlos III de Madrid Espanha 

35 Universitat Pompeu Fabra Espanha 

36 Universitat de Vic Espanha 

37 Universidad del País Vasco Espanha 

38 Universitat Jaume I Espanha 

39 Universidad de Salamanca Espanha 

40 Universidad de Extremadura Espanha 

41 University of Huelva Espanha 

42 Universidad de Valencia Espanha 

43 Universidad de Valladolid Espanha 

44 Universidad Politècnica de Cartagena Espanha 

45 Universidad Politècnica de Madrid Espanha 

46 Universidad Politécnica de Valencia Espanha 

47 Universidad de Granada Espanha 

48 Universidad Complutense de Madrid Espanha 

49 Universitat Pompeu Fabra Espanha 

50 Universidad Rey Juan Carlos Espanha 

51 Universidade de Santiago de Compostela Espanha 

52 Universidad de Vigo Espanha 

53 Universidad de Oviedo Espanha 

54 Universidad de Coruña Espanha 

55 Tallinna Tehnikakõrgkool/University of Applied Sciences Estónia 

56 Helsinki University of Technology Finlândia 

57 University of Oulu Finlândia 

58 Institut National Polytechnique de Grenoble França 

59 École Nationale Superieure d´Architecture de Strasbourg França 

60 Université François Rabelais de Tours França 

61 Université Nancy 2 França 

62 Université de Caen Basse Normandie França 

63 Université de Bretagne Occidentale – U.B.O França 

64 Université de Perpignam França 

65 University Henri Poincaré, Nancy 1 França 

66 Université d´Orleans França 

67 Université Victor Segalen Bordeaux 2 França 

68 Université de Rennes 1 França 
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69 Université Paris-Sud XI França 

70 Université de Franche-Comté França 

71 Université de Haute-Alsace – ESITM França 

72 Université Rennes 2 – Haute Bretagne França 

73 Université de Technologie de Compiegne França 

74 Technological Educational Institute of Patras Grécia 

75 Technologhiko Ekpaideftiko Idryma (T.E.I.) Pirea Grécia 

76 Université of Maastricht Holanda 

77 University of Utrecht Holanda 

78 Université de Neuchâtel Holanda 

79 Universiteit Van Amsterdam Holanda 

80 Politecnico di Torino Itália 

81 Università del Salento Itália 

82 Università degli Studi di Milano – Bicocca Itália 

83 Università degli Studi di Palermo Itália 

84 Politecnico di Milano Itália 

85 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Itália 

86 University of Latvia Letónia 

87 Daugavpils University Letónia 

88 The Norwegian School of Economics and Business 
Administration 

Noruega 

89 Bergen Arkitekt Skole Noruega 

90 Politechnika Warszawska Polónia 

91 Wyższa Szkola Ekonomiczna w Białymstoku Polónia 

92 Technical University of Lodz Polónia 

93 Radom Higher School Polónia 

94 Adam Mickiewicz University Polónia 

95 Rzeszow University of Technology Polónia 

96 Wroclaw University of Technology Polónia 

97 Higher Finance and Banking School in Radom Polónia 

98 University of Bialystok Polónia 

99 University of Gdansk Polónia 

100 Cracow University of Technology Polónia 

101 Bialystok University of Technology Polónia 

102 University of Zielona Góra Polónia 

103 Radom Technical University Polónia 

104 Politechnika Poznanska Polónia 

105 Silesian University of Technology Polónia 

106 Państwowa Wyższa Szkola Informatyki i Przedsiebiorczości w 
Łomży 

Polónia 
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107 Gdansk University of Technology Polónia 

108 University of Glasgow Reino Unido 

109 University of Portsmouth Reino Unido 

110 University of Lincoln Reino Unido 

111 Cranfield University Reino Unido 

112 Bournemouth University Reino Unido 

113 Technical University of Liberec República 
Checa 

114 Univerzita Palackého V Olomouci República 
Checa 

115 University «Dunarea de Jos» Din Galati Roménia 

116 Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” University Roménia 

117 University of Lund Suécia 

118 University College of Böras Suécia 

119 Växjo University  Suécia 

120 Universitè de Genève Suíça 

121 Süleyman Demirel University Turquia 

122 Anadolu University Turquia 

Fonte: Tabela elaborada pela autora com base nos dados fornecidos pelo Gabinete de Programas e 
Relações Internacionais da UBI. 
 

Relativamente ao ano letivo 2009/2010, UBI estabeleceu 142 protocolos bilaterais de 

cooperação Erasmus com Instituições de Ensino Superior Europeias (Alemanha, Áustria, 

Bélgica, Bulgária, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, 

Grécia, Holanda, Itália, Letónia, Noruega, Polónia, Reino Unido, República Checa, Roménia, 

Suécia, Suíça e Turquia). Neste período, verifica-se que houve um aumento do número de 

acordos assinados (20) em relação ao ano letivo 2008/2009. Os países com os quais a 

Universidade da Beira Interior estabeleceu novos acordos Erasmus foram os seguintes: 

Bulgária (1), Espanha (2), França (3), Grécia (1), Holanda (1), Itália (2), Polónia (7), Roménia 

(2), Turquia (1) (ver tabela n.º 2). 

 

Tabela Nº 2 – Acordos Bilaterais de Cooperação Erasmus no ano letivo 2009/2010 

 

Nº Universidade País 

1 Technische Universität Braunschweig Alemanha 

2 FH – Worms – University of Applied Sciences Alemanha 

3 Hochchule Bremerhaven Alemanha 

4 Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Alemanha 

5 Universität de Konstanz Alemanha 

6 Technische Universität München Alemanha 

7 Univeristy of Natural Resources and Applied Life Sciences Austria 
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8 Université Catholique de Louvain Bélgica 

9 Katholieke Universiteit de Leuven Bélgica 

10 University of National and World Economy Bulgária 

11 University of Sofia Bulgária 

12 University of Aalborg Dinamarca 

13 Slovak University of Technology in Bratislava Eslováquia 

14 University of Maribor Eslovénia 

15 Universidad Miguel Hernandez de Elche Espanha 

16 Universitat Jaume I Espanha 

17 Universidad Complutense de Madrid Espanha 

18 Universidad Autònoma de Barcelona Espanha 

19 Universidad de Barcelona Espanha 

20 Universidad de Burgos Espanha 

21 Universidad de Murcia Espanha 

22 Universidad de Alicante Espanha 

23 Universidad de Cantabria Espanha 

24 Universidad de Cádiz Espanha 

25 Universidad de La Laguna  Espanha 

26 Universidad de Alcalá Espanha 

27 Technical University of Cartagena Espanha 

28 Universidad de Castilla-La Mancha Espanha 

29 Universidad de Córdoba Espanha 

30 Universidad Politécnica de Cartagena Espanha 

31 Universitat Politècnica de Catalunya Espanha 

32 Universidad Carlos III de Madrid Espanha 

33 Universitat Internacional de Catalunya Espanha 

34 Universidad de Valencia Espanha 

35 Universidad Pompeu Fabra Espanha 

36 Universidade de Santiago de Compostela Espanha 

37 Universidad Autónoma de Madrid Espanha 

38 Universidad de Extremadura Espanha 

39 Universidad de Salamanca Espanha 

40 Universidad Pontificia de Salamanca Espanha 

41 Universidad de Vic Espanha 

42 Universidad Rey Juan Carlos Espanha 

43 Universidad de Granada Espanha 

44 Universidad del País Vasco Espanha 

45 University of Huelva Espanha 

46 Universidad de Navarra Espanha 
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47 Universidad Ramon Llull Espanha 

48 Universidad de Zaragoza Espanha 

49 Universidad de Vigo Espanha 

50 Universidad de Valladolid Espanha 

51 Universidad de Almería Espanha 

52 Universidad de Leon Espanha 

53 Universidad de Oviedo Espanha 

54 Universidad de Sevilla Espanha 

55 Universidad Politécnica de Madrid Espanha 

56 Universidad Politécnica de Valencia Espanha 

57 Universidad de Coruña Espanha 

58 University of Applied Sciences (TTK/UAS) Estónia 

59 University of Oulu Finlândia 

60 Helsinki University of Technology Finlândia 

61 École Nationale Superieure d´Architecture de Strasbourg França 

62 Université de Nancy 2 França 

63 Université de Franche-Comté França 

64 Université d´Orleans França 

65 Université de Rennes 1 França 

66 Université Victor Segalen Bordeaux 2 França 

67 Université de Rennes 2 – Haute Bretagne França 

68 Université de Caen Basse Normandie França 

69 Université de Haute-Alsace – ESITM França 

70 Institut National Polytechnique de Grenoble França 

71 IPSA Institute Polytechnique des Sciences Avancees França 

72 Université de Perpignan França 

73 Université François Rabelais de Tours França 

74 University Henri Poincaré, Nancy 1 França 

75 Université Paris-Sud XI França 

76 ESIGETEL França 

77 Université de Technologie de Compiegne França 

78 Université de Bourgogne França 

79 Université de Bretagne Occidentale – U.B.O França 

80 Democritus University of Thrace Grécia 

81 Technologhiko Ekpadeftiko Idryma (T.E.I.) Pirea Grécia 

82 Technological Educational Institute of Patras Grécia 

83 Université de Neuchâtel Holanda 

84 Hogeschool Zeeland Holanda 

85 Uniwersitet Utrecht Holanda 
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86 Universiteit Van Amsterdam Holanda 

87 University of Maastricht Holanda 

88 Politecnico di Milano Itália 

89 Università degli Studi di Firenze Itália 

90 Università degli Studi di Milano – Bicocca Itália 

91 Università degli Studi di Padova Itália 

92 Universitè degli Studi di Palermo Itália 

93 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Itália 

94 Politecnico di Torino Itália 

95 Università del Salento Itália 

96 University of Latvia Letónia 

97 Daugavpils University Letónia 

98 Bergen School of Architecture Noruega 

99 The Norwegian School of Economics and Business 
Administration 

Noruega 

100 Adam Mickiewicz University Polónia 

101 University School of Physical Education in Wroclaw Polónia 

102 University of Physical Education in Warsaw Polónia 

103 Opole University of Technology Polónia 

104 University of Zielona Góra Polónia 

105 Silesian University of Technology Polónia 

106 Gdansk University of Technology Polónia 

107 Radom Higher School Polónia 

108 Higher Finance and Banking School in Radom Polónia 

109 Rzeszow University of technology Polónia 

110 Wroclaw University of Technology Polónia 

111 University of Gdansk Polónia 

112 University of Warsaw Polónia 

113 University of Bialystok Polónia 

114 Radom Technical University Polónia 

115 Cracow University of technology Polónia 

116 Technical University of Lodz Polónia 

117 Poznan University of technology Polónia 

118 Wyzsza Szkola Ekonomiczna w Bialymstoku Polónia 

119 The State College of Computer Sciences and Business 
Administration in Lomza 

Polónia 

120 Warsaw University of Technology Polónia 

121 State Higher Vocational School in Krosno Polónia 

122 Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie Polónia 

123 Bialystok University of Technology Polónia 
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124 Higher Vocational School in Suwalki Polónia 

125 University of Lincoln Reino Unido 

126 University of Glasgow Reino Unido 

127 Bournemouth University Reino Unido 

128 University of Portsmouth Reino Unido 

129 Cranfield University Reino Unido 

130 Technical University of Liberec República 
Checa 

131 Univerzita Palackéno V Olomouci República 
Checa 

132 Universitatea Din Oradea Roménia 

133 Universitatea “Stefan Cel Mare” Suceava Roménia 

134 Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” IASI Roménia 

135 University of Bucharest Roménia 

136 University College of Böras Suécia 

137 University of Lund Suécia 

138 Växjo University Suécia 

139 University of Genève Suíça 

140 Süleyman Demirel University Turquia 

141 Yildiz Technical University  Turquia 

142 Anadolu University Turquia 

Fonte: Tabela elaborada pela autora com base nos dados fornecidos pelo Gabinete de Programas e 
Relações Internacionais da UBI. 

 

Mas, nem todas as universidades foram objeto de escolha por parte dos estudantes da UBI. 

Na tabela nº. 3 e n.º 4 destacamos o número de estudantes que procuraram desenvolver um 

programa de Erasmus numa das Universidades com as quais a UBI tem protocolo nos anos 

letivos 2008/2009 e 2009/2010. 

 
Tabela Nº 3 – Universidades Europeias de destino escolhidas pelos estudantes da UBI – 

Ano Letivo 2008/2009 
 

Universidade País Nº de Estudantes 

Aalborg University Dinamarca 2 

Adam Mickiewicz University Polónia 2 

“Alexandru Ioan Cuza” University Roménia 4 

Bialystok School of Economics Polónia 2 

Bialystok Technical University Polónia 5 

Cracow University of Technology Polónia 3 

Cranfield University Reino Unido 1 

École Nationale Superieur d´Architecture de 
Strasbourg 

França 2 

Gdansk University of Technology Polónia 10 
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Helsinki University of Technology Finlândia 2 

Katholieke Universiteit de Leuven Bélgica 4 

Lund University Suécia 1 

Panstwowa Wyzsza Szkola Informatyki I 
Przedsiebiorczosci w Lomzy 

Polónia 1 

Politecnico di Torino Itália 2 

Politecnico di Trento Itália 1 

Poznan University of Technology Polónia 1 

Radom Technical University Polónia 2 

Rzeszow University of Technology Polónia 2 

The Norwegian School of Economics and 
Business Administration – NHH 

Noruega 1 

Universidad Autònoma de Barcelona Espanha 1 

Universidad de Alcalá Espanha 2 

Universidad de Alicante Espanha 2 

Universidad de Burgos Espanha 1 

Universidad de Granada Espanha 2 

Universidad de Leon Espanha 1 

Universidad de Salamanca Espanha   6* 

Universidad de Sevilla Espanha 1 

Universidad de Valencia Espanha 1 

Universidad de Valladolid Espanha 3 

Universidad Juan Carlos III de Madrid Espanha 1 

Universidad Pompeu Fabra Espanha   3* 

Universidad Ramon Lull Espanha 2 

Universidad Rey Juan Carlos Espanha 1 

Universidad da Coruña Espanha 3 

Universidade de Santiago de Compostela Espanha 1 

Universitàt Politécnica de Catalunya Espanha 1 

Université Catholique de Louvain Bélgica 1 

Université d´Orleans França 2 

Università degli Studi di Milano – Bicocca Itália 2 

Université Victor Segalen Bordeaux 2 França 2 

Universiteit de Utrecht Holanda 2 

University of Bialystok Polónia 4 

University College of Böras Suécia 1 

University of Gdansk Polónia 2 

University of Glasgow Reino Unido 2 

University of Lincoln Reino Unido 1 

University of National and World Economy Bulgária 2 
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Växjo University Suécia 3 

Wroclaw University of Technology Polónia 2 

Wysza Szkola Finansów I Bankowosci Polónia 2 

Fonte: Tabela elaborada pela autora com base nos dados fornecidos pelo Gabinete de Programas e 
Relações Internacionais da UBI. 
Observação: *  significa que se verificou a desistência de um aluno 

 

Tabela Nº 4 – Universidades Europeias de destino escolhidas pelos estudantes da UBI – 
Ano Letivo 2009/2010 

 

Universidade País Nº de Estudantes 

“Alexandru Ioan Cuza” University Roménia 3 

Bergen Arkitect Skole Noruega 2 

Bialystok School of Economics Polónia 2 

Bialystok Technical University Polónia 7 

Cracow University of Technology Polónia 7 

Higher School and Banking in Radom Polónia 2 

Högskolan I Boras Suécia 3 

Katholieke Universiteit de Leuven Bélgica 4 

Politecnico di Milano Itália   1* 

Politecnico di Torino Itália 3 

Poznan University of Technology Polónia 2 

Radom University of Technology Polónia 4 

Technical University of Lodz Polónia 1 

Technische Universität Braunschweig Alemanha 1 

Universidad Autònoma de Barcelona Espanha 1 

Universidad Castilla-La Mancha Espanha 2 

Universidad Complutense de Madrid Espanha 3 

Universidad de Alcalá Espanha 3 

Universidad de Alicante Espanha 1 

Universidad de Burgos Espanha 1 

Universidad de Extremadura Espanha 1 

Universidad de Granada Espanha 1 

Universidad de Salamanca Espanha 6 

Universidad de Valladolid Espanha 1 

Universidad del País Vasco Espanha 2 

Universidad Jaume I Espanha 2 

Universidad La Coruña Espanha 1 

Universidad Politècnica de Catalunya Espanha 1 

Universidad Rey Juan Carlos Espanha 2 
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Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Itália   4** 

Università degli Studi di Firenze Itália 3 

Università degli Studi di Milano – Bicocca Itália 2 

Università del Salento Itália 4 

Universidad Autònoma de Barcelona Espanha 1 

Universitat Internacional de Catalunya Espanha 3 

Universitat Ramon Lull Espanha 1 

Université Victor Segalen Bordeaux 2 França 2 

University “Stefan Cel Mare” Suceava Roménia 6 

University College of Boras Suécia 1 

University of Bialystok Polónia 4 

University of Gdansk Polónia 2 

University of Lincoln Reino Unido 2 

University of National and World Economy Bulgária 7 

University of Physical Education in Warsaw Polónia 2 

Wroclaw University of Technology Polónia 1 

Fonte: Tabela elaborada pela autora com base nos dados fornecidos pelo Gabinete de Programas e 
Relações Internacionais da UBI. 
Observação: *  significa que se verificou a desistência de um aluno 

 

Comparando as duas tabelas apresentadas (n.º 3 e 4 respetivamente) podemos concluir que 

houve um aumento do número de estudantes a efetuarem um período de mobilidade de 

estudos Erasmus entre os dois anos letivos analisados. No entanto, a diversidade de escolha 

no ano letivo 2008/2009 foi maior relativamente ao ano letivo 2009/2010. Esta diversidade 

recaiu sobre 51 universidades no primeiro ano letivo analisado, por oposição a 45 no ano 

letivo posterior. 

Como se pode verificar em ambas as tabelas referidas, as Universidades Polacas foram as mais 

escolhidas pelos estudantes da UBI para realizarem uma mobilidade de estudos Erasmus. No 

ano letivo 2008/2009, a Universidade, Gdansk University of Technology foi a Universidade 

Polaca que acolheu um maior número de estudantes (10) e a Universidad de Salamanca (6), 

enquanto que, no ano letivo 2009/2010, foram as Universidades, Bialystok University of 

Technology (7), Cracow University of Technology (7) e também a Universidad de Salamanca 

(6). 

No ano letivo 2008/2009, um total de 108 estudantes de diversos cursos da UBI efetuaram um 

período de estudos Erasmus. 

Os cursos que apresentam um maior número de mobilidade de estudantes foram: Arquitetura 

(26), Ciências da Comunicação (12), Economia (10), Marketing (8) e Engenharia Informática 

(7). 
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Os cursos que apresentam uma menor mobilidade do número de estudantes da UBI foram: 

Engenharia Aeronáutica (4), Engenharia Civil (2), Engenharia Electromecânica (4), Engenharia 

Eletrotécnica (2), Engenharia da Produção e Gestão Industrial -EPGI (1), Bioquímica (5), 

Ciências Biomédicas (1), Medicina (3), Optometria (3), Química Industrial (1), Cinema (3), 

Design Multimedia (2), Design Têxtil (1), Filosofia (5), Gestão (3), Psicologia (3) e Sociologia 

(3). 

A análise do Gráfico n.º 1 permite constatar que, o curso onde se verificou uma maior 

mobilidade de estudantes Erasmus foi o de Arquitetura (26%). 

Os cursos de Engenharia da Produção e Gestão Industrial, Ciências Biomédicas, Química 

Industrial e Design Têxtil foram os que menos se destacaram porque apresentam apenas 1% de 

mobilidade em relação aos restantes cursos apresentados no Gráfico I. 

Gráfico Nº 1 - Mobilidade de Estudantes Erasmus da UBI – Ano Letivo 2008/2009 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados fornecidos pelo Gabinete de Programas e Relações 
Internacionais da UBI. 

 

No ano letivo 2009/2010, verificou-se um aumento do número de estudantes da UBI em 

mobilidade em relação ao ano letivo anterior. O número de estudantes OUTGOING38 foi de 

114. 

 

                                                 
38 Estudantes da UBI que realizaram uma mobilidade de estudos Erasmus em Universidades Europeias. 
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Os cursos da UBI que apresentaram um maior número de mobilidade foram os cursos de 

Economia (21), Arquitetura (16) e Gestão (15). 

 

Os cursos onde se constatou um menor número de mobilidade foram os cursos de Ciências da 

Comunicação (9), Ciência Política e Relações Internacionais – CPRI (7), Engenharia Civil (6), 

Design Têxtil (6), Medicina (5), Engenharia Informática (4), Marketing (3), Ciências Biomédicas 

(3), Design Industrial (2), Bioquímica (2), Design Multimédia (2), Ciências do Desporto (2), 

Sociologia (2), Química Industrial (1) e Português/Espanhol (1). 

O Gráfico n.º 2 permite visualizar que o curso de Economia é o que se destaca em relação aos 

restantes, apresentando uma percentagem de 18% de mobilidade. 

Os cursos que menos se destacam são os que apresentam 1% de mobilidade, nomeadamente, 

Optometria, Engenharia Aeronáutica, Química Industrial e Português/Espanhol. 

Gráfico Nº 2 - Mobilidade de Estudantes Erasmus da UBI – Ano Letivo 2009/2010 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados fornecidos pelo Gabinete de Programas e Relações 
Internacionais da UBI. 

 

Os Gráficos n.º 3 e 4 ilustram os países de destino preferenciais que os estudantes da UBI 

escolheram para efetuar o seu período de mobilidade de estudos Erasmus, nos anos letivos 

2008/2009 e 2009/2010. 

Nos anos letivos 2008/2009 e 2009/2010, Polónia e Espanha foram os destinos preferenciais 

dos estudantes da UBI que realizaram o seu período de estudos Erasmus. 
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No ano letivo 2008/2009, a Polónia representou 35% da escolha preferencial dos estudantes 

da UBI e Espanha 29%. A Holanda e Bulgária foram os países menos solicitados (2%). 

No ano académico 2009/2010, a Polónia mantém-se como escolha preferencial com uma 

percentagem de 30% e Espanha 29%. É de salientar que neste ano letivo, a Itália também se 

destacou em relação ao ano letivo anterior com um aumento da percentagem de 4% para 14%. 

Bélgica, França e Reino Unido foram os países onde se verificou uma menor mobilidade. 

Gráfico Nº 3 – Países de destino preferenciais pelos estudantes da UBI – Ano Letivo 2008/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados fornecidos pelo Gabinete de Programas e Relações 
Internacionais da UBI. 
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Gráfico Nº 4 – Países de destino preferenciais pelos estudantes da UBI – Ano Letivo 2009/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados fornecidos pelo Gabinete de Programas e Relações 
Internacionais da UBI. 

 

 

Em suma, pode-se concluir que, entre os anos letivos 2008/2009 e 2009/2010 houve um 

aumento significativo da mobilidade de estudantes Erasmus da UBI. Os destinos preferenciais 

dos estudantes da UBI foram: Espanha, devido à proximidade física, história-cultural dos 

territórios, a equivalência dos seus custos de vida, a comunicação e entendimento fáceis; e a 

Polónia, por ser um país onde o nível/custo de vida é inferior ou semelhante a Portugal, e 

também por ter de acordo com alguns estudantes, um método de ensino mais acessível do 

que a UBI. 

4.3. A Experiência Erasmus 

O aumento da mobilidade de estudos Erasmus prende-se com o fato do programa Erasmus ser 

cada vez mais procurado, conhecido e divulgado pelos estudantes através do marketing direto 

(“boca a boca”) e por ser uma preocupação e objetivo que a UBI tem como estratégia de 

implementação da política de internacionalização na comunidade académica. 

Apesar da sua localização geográfica no interior do país, verifica-se que não tem sido uma 

barreira ou impedimento para os estudantes pretenderem realizar um período de estudos 

Erasmus. A vontade de conhecer outro país e estudar numa Universidade europeia são razões 
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que têm contribuído para o alargamento da internacionalização da UBI, aumentando a sua 

visibilidade, não só a nível académico como também geográfico.  

A Universidade da Beira Interior através do Gabinete de Programas e Relações Internacionais 

tem conseguido que os seus estudantes se tornem mais competitivos e estejam ao mesmo 

nível que os estudantes das outras Universidades Europeias. As barreiras linguísticas têm sido 

superadas através da frequência de cursos de preparação linguística na UBI. É o caso dos 

Cursos Intensivos de Língua Erasmus. Estes cursos financiados pela Comissão Europeia têm 

como objetivo permitir que os estudantes antes de realizarem o seu período de mobilidade 

Erasmus, possam aprender durante um mês, a língua do país onde vão realizar Erasmus. 

Alguns alunos da UBI têm concorrido e frequentado estes cursos com o objetivo principal de 

aprenderem a língua do país onde vão realizar o Erasmus. 

As motivações que contribuem para que os estudantes saiam do seu país para realizarem a 

mobilidade de estudos Erasmus são sobretudo a vontade de melhorar as suas competências 

académicas, linguísticas, culturais e conseguir sobretudo, novas oportunidades de 

empregabilidade que não conseguem ter no país de origem.  

A nível pessoal, o programa Erasmus tem representado ser o primeiro passo de emancipação 

pessoal para muitos estudantes porque para alguns é a primeira vez que saem do seu país, 

sociedade de origem e do seu ambiente familiar. Na universidade ou país de acolhimento são 

“obrigados” a ultrapassar alguns obstáculos, nomeadamente, adaptação a novas rotinas, 

práticas e modos de vida, a viver sozinho ou partilhar na residência quarto com outros 

estudantes. Este tipo de situações é por vezes difícil para alguns alunos, uma vez que são 

práticas diferentes das que praticavam antes da partida. 

A nível académico verifica-se que todos os estudantes que já beneficiaram desta nova 

experiência vêm mais ricos a nível cultural, linguístico e com novos métodos de trabalho e 

novas tecnologias, ou seja adquiriram uma identidade internacional mais europeísta e mais 

diversificada, desenvolvendo competências interculturais importantes (sensibilidade 

intercultural, conhecimentos acerca de outras culturas, horizontes culturais e cognitivos mais 

alargados, maior versatilidade emocional e intelectual para lidar com o choque intercultural; 

redução do preconceito e da exclusão). (Gonçalves, 2009). Este enriquecimento cultural, 

académico e aprendizagem vão ser benéficos também para a universidade de origem porque 

lhe dá visibilidade tanto a nível internacional como a nível europeu. 

Apesar do programa Erasmus ser muito benéfico para os estudantes, tem-se verificado que 

após um semestre ou um ano de descobertas, mudanças, adaptação a novas culturas, 

métodos de ensino, o regresso à Universidade de origem, é para alguns complicado porque 

vêm-se obrigados a regressar à sua vida inicial. Pode-se classificar este sentimento de 

“síndroma pós-ERASMUS” caraterizado por uma depressão após o regresso. Os estudantes 
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vêm-se obrigados a retomar a sua vida na instituição de origem, o que muitas vezes é um 

choque tanto a nível pessoal como psicológico incompatível com as mudanças pessoais e 

psicológicas que experimentaram durante o período de mobilidade de estudos Erasmus. 

As diferenças entre culturas, modos e hábitos de vida são motivadoras deste “síndroma”. Para 

ultrapassar estas dificuldades de integração novamente na instituição de origem, foi criado na 

UBI um serviço de voluntariado composto por ex-alunos Erasmus com o objetivo de apoiar os 

estudantes estrangeiros no acolhimento e inserção na comunidade académica, social e 

cultural. Este apoio visa, nos primeiros dias de mobilidade, tentar ultrapassar as barreiras da 

língua e cultura e os problemas de integração, orientação e logística gerando relações de 

confiança, amizade e bem-estar pessoal e social entre os estudantes da UBI e os estudantes 

estrangeiros Erasmus. O objetivo principal dos Buddys é ser um guia e uma verdadeira fonte 

de informação para os novos estudantes. Entre as atividades desenvolvidas por estes Buddys 

(designação atribuída para estes alunos), encontram-se as seguintes: logística (ajuda na 

abertura de contas bancárias, indicação dos melhores locais para os estudantes poderem 

fazer compras, levantar dinheiro), integração académica (informação e inscrição das 

disciplinas escolhidas pelos estudantes estrangeiros Erasmus nos Serviços Académicos da UBI, 

cursos, indicação e localização dos Coordenadores Departamentais Erasmus), integração na 

vida estudantil (organização de festas, participação na “latada” 39, informação sobre espaços 

de diversão: discotecas, bares, apoio na resolução de problemas do dia-a-dia), serviço de 

orientação na cidade (museus, correios, farmácias, horários de autocarro, indicação do 

melhor local para receber cuidados médicos).  

Esta prática tem-se revelado muito importante para os estudantes da UBI (ex-Erasmus) 

porque tem sido uma solução eficaz de ultrapassarem, após o regresso, o choque emocional e 

psicológico. Este relacionamento entre os estudantes tem permitido criar vínculos afetivos e 

laços emocionais que muitas vezes, perduram durante muitos anos. 

A nível cultural, o programa de mobilidade Erasmus coloca os estudantes numa posição mais 

vantajosa em relação aqueles que nunca beneficiaram desta experiência porque permite-lhes 

adquirir uma identidade cultural mais diversificada devido ao contato direto que tiveram com 

estudantes estrangeiros de diversos nacionalidades europeias e às próprias viagens que 

realizaram durante o seu período de estudos. É nesta fase que se estabelecem novos laços de 

amizade e sociabilidade, muitas vezes não só com estudantes locais (da mesma universidade 

ou país) mas com estudantes que reúnem a mesma condição de estudante temporário 

(estrangeiro) Erasmus, o que leva, muitas vezes, à criação de “comunidades Erasmus”. Estas 

comunidades ou subnúcleos formam-se devido à proximidade geográfico-cultural, interesses 

pessoais, condição sócio-económica dos estudantes de intercâmbio. 

                                                 
39 Desfile de carros alegóricos feitos pelos caloiros da UBI durante a semana de receção ao caloiro. 
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Sendo a diversidade cultural muito importante para o enriquecimento pessoal dos estudantes 

da UBI, existem outros fatores que contribuíram para a mudança e fortalecimento da 

personalidade dos alunos: o tempo de permanência em Erasmus, a capacidade de adaptação, 

a abertura de si próprio a outros estudantes, a diversidade de contatos inter-pessoais 

realizados, o aumento de tolerância às diferenças culturais e sociais, capacidade de 

responder a desafios que se foram deparando durante o seu período permanência em 

Erasmus, forte capacidade de adaptação a novos contextos (estudos, visitas de estudo entre 

outras) e vontade de exercer uma atividade profissional fora do país de origem.    

A nível profissional tem contribuído para que os estudantes se tornem “trabalhadores móveis” 

capazes de trabalhar em qualquer parte da Europa. Esta capacidade de adaptação, 

flexibilidade, autonomia, iniciativa e espírito empreendedor torna-os mais qualificados e 

experientes capazes de competir a nível internacional. Esta experiência é muito valorizada 

pelos gestores de recursos humanos de muitas empresas porque consideram entre critérios de 

avaliação dos candidatos que se apresentam a uma vaga de emprego, requisitos adquiridos na 

sequência de uma formação universitária, tais como, competências relacionais, espírito de 

iniciativa, capacidade de adaptação a novos contextos, flexibilidade na integração em 

equipas multinacionais, fluência na oralidade e escrita de línguas estrangeiras. Estas 

competências profissionais têm sido adquiridas aquando da participação dos estudantes da 

UBI em programas de mobilidade, como é o caso do programa Erasmus. 

A nível institucional, a Universidade da Beira Interior tem fortalecido os seus elos de ligação 

com as Instituições de Ensino Superior Europeias através dos acordos bilaterais de cooperação 

já existentes, da troca de experiências, do intercâmbio de estudantes, docentes e 

funcionários. Esta estratégia tem também permitido o desenvolvimento de atividades de 

cooperação europeia, no âmbito dos quais a UBI tem uma experiência considerável.  

A mobilidade académica de estudantes da UBI para Erasmus tem sido valorizada pela própria 

Instituição de origem, na medida em que é uma forma de fortalecer a transferência 

internacional de conhecimento e de tecnologia entre as várias instituições europeias. Esta 

transferência torna-se benéfica tanto para o país de origem do estudante como para a UBI.  

Citando a Coordenadora do Programa Erasmus, Dra. Isabel Joaquim: “A mobilidade Erasmus 

proporciona um conhecimento e uma vivência que não se consegue obter “entre portas” e é 

para muitos a primeira grande viagem das suas vidas – o início da independência. A aquisição 

de novos conhecimentos e competências numa atmosfera multicultural; a possibilidade de 

fazer novas e diferentes amizades, entre indivíduos de várias nacionalidades; enfim, a 

possibilidade de beneficiarem, no plano educacional, linguístico e cultural, de uma 

experiência de aprendizagem noutro país europeu é algo de gratificante para os estudantes e 

uma mais-valia para o seu futuro profissional. (…) Promover a cooperação entre instituições 

de ensino superior europeias, enriquecer a educação e formação dos europeus e o ambiente 
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educacional das instituições, e contribuir para o desenvolvimento de um conjunto de jovens 

cidadãos qualificados, de espírito aberto e internacionalmente experientes como futuros 

profissionais… isto (e muito mais) é o programa Erasmus (Joaquim, 2010). 

4.4. Sugestões de Melhoria 

Apesar de ainda existirem na UBI cursos com fraca adesão ao programa Erasmus, há 

necessidade de melhorar as condições de implementação do programa, em especial 

incentivando os Docentes e Coordenadores Departamentais Erasmus da UBI, a encorajar os 

seus estudantes a beneficiarem desta experiência, nomeadamente ajudando os seus alunos na 

elaboração do plano de estudos e escolha das cadeiras que vão realizar em Erasmus. 

A realização de reuniões periódicas com os estudantes interessados em ir para Erasmus para 

esclarecimento de dúvidas é muito importante e devia ser uma das estratégias utilizadas 

pelos Coordenadores Departamentais Erasmus para conseguir manter interessados os seus 

estudantes. Este procedimento evitaria muitas desistências.  

O estabelecimento de novos acordos bilaterais de cooperação Erasmus com universidades e 

países onde ainda não existe elos de ligação Erasmus seria uma mais-valia para a UBI, na 

medida em que poderia captar mais estudantes para mobilidade. 

A existência de incentivos económicos nas cinco Faculdades da UBI poderia ajudar os 

docentes e também os próprios Coordenadores Erasmus a visitarem os seus estudantes, mais 

vezes, nas universidades parceiras, de modo a poderem avaliar o trabalho e o desempenho 

desenvolvido pelos seus alunos durante o período de mobilidade Erasmus. Estas visitas 

regulares ajudariam a fortalecer os elos de ligação e cooperação entre as universidades. 

A criação de incentivos económicos para os estudantes da UBI podia ajudar a aumentar o 

número de estudantes a ir para Erasmus. Alguns estudantes apresentam fracos recursos 

financeiros devido à situação económica familiar. Alguns acabam por desistir de ir para 

Erasmus porque chegam à conclusão que não dispõem de meios económicos suficientes para 

realizarem a mobilidade. Este obstáculo podia também ser superado se a bolsa Erasmus fosse 

de valor mais elevado ou se fossem criados mais incentivos de complementaridade 

económica, o que contribuiria para que a mobilidade aumentasse. Por outro lado, existem 

estudantes que para ultrapassarem as dificuldades económicas juntam dinheiro a trabalhar 

durante um ano, antes de irem para Erasmus. Estes estudantes demonstram uma certa 

responsabilidade e maturidade, na medida em que lutam para verem concretizado o seu 

objetivo. Esta forma de agir varia de estudante para estudante.      

As sugestões enumeradas poderiam ajudar a resolver o problema da reduzida mobilidade de 

estudantes de alguns cursos da UBI. Seria uma mais-valia tanto para os estudantes como para 
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a própria universidade se as mesmas pudessem ser postas em prática. No entanto, pode-se 

concluir que na generalidade, o programa de mobilidade Erasmus está bem implementado na 

UBI devido ao aumento do número total de estudantes que realizou um período de mobilidade 

Erasmus no período temporal objeto de análise.  
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Conclusão 

 

Conhecendo a importância do programa de mobilidade académica Erasmus na imagem e no 

processo de internacionalização do ensino, a Universidade da Beira Interior, devido à 

globalização do ensino e à competitividade entre as instituições, aposta cada vez mais na 

qualidade de formação dos seus estudantes. O programa Erasmus tem contribuído para que a 

universidade se torne mais internacionalmente reconhecida e conhecida a nível europeu e 

tenha uma maior visibilidade através dos estudantes que envia para as universidades 

parceiras com quem tem acordos de cooperação Erasmus. 

Este programa tem-se revelado fundamental na formação académica dos alunos, dando-lhes 

oportunidade de conhecer outras culturas, de estudar nas melhores universidades Europeias e 

de enriquecerem o seu currículo, tornando-os cada vez mais cidadãos de uma Europa cada vez 

mais globalizada, competitiva e alargada. 

Apesar da grande adesão ao programa Erasmus por parte dos estudantes da UBI, verifica-se 

que existem ainda cursos que apresentam uma fraca adesão a este programa. Este fato 

explica-se muitas vezes pela falta de motivação por parte dos estudantes que não são 

incentivados pelos Professores e pelos Coordenadores Departamentais Erasmus a beneficiarem 

e a participarem nesta aventura e experiência multicultural que é o Erasmus. Apesar disso, 

verifica-se que na generalidade, o aumento do número total de estudantes em mobilidade 

tem tendência a aumentar entre os anos letivos 2008/2009 e 2009/2010. Face ao progressivo 

aumento do número de estudantes licenciados, os estudantes da UBI sentem que a 

experiência Erasmus coloca-os numa posição mais vantajosa em relação aos colegas que 

apenas se limitaram a estudar e a concluir o curso na universidade de origem. 

São vários os fatores que têm contribuído para o aumento da mobilidade de estudantes a 

participarem neste programa: o reconhecimento pleno académico dos períodos de estudos no 

estrangeiro através dos créditos ECTS elaborado antes da partida para a universidade de 

acolhimento; a curiosidade de estudar em novas e nas melhores universidades europeias; a 

vontade de conhecerem novos professores e novos métodos de ensino; o contato com outras 

culturas e a aprendizagem de uma nova língua são fatores de relevo que contribuem para um 

estudante partir em mobilidade. Após o regresso à universidade de origem, os estudantes da 

UBI conseguem reconhecer que a UBI oferece melhores condições de ensino aos seus 

estudantes (laboratórios bem equipados, instalações mais adequadas e modernizadas, 

melhores condições de trabalho e apoio social) do que na universidade onde realizaram o seu 

período de estudos Erasmus. Este reconhecimento académico é também muito importante e 

gratificante para a UBI porque vê que os esforços de melhoria da qualidade do ensino são 

também reconhecidos pelos seus estudantes e contribui para que a instituição se sinta cada 
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vez mais motivada a investir e a melhorar as condições de ensino e aprendizagem dos seus 

estudantes e docentes. 

Para além dos fatores mencionados, constata-se que a nível profissional, os recursos humanos 

das empresas de recrutamento, para além dos critérios exigidos para uma determinada vaga 

de emprego, têm preferência em selecionar estudantes da UBI que já participaram num 

programa de mobilidade como é o caso do programa Erasmus. Associam esta experiência 

vivida por parte dos estudantes, a uma maior integração em equipas multinacionais, a uma 

maior adaptação a contextos de trabalho e a facilidade de aprendizagem de novos idiomas. 

Na UBI existem casos de sucesso de estudantes que foram recrutados por empresas nacionais 

e internacionais por terem já beneficiado desta experiência. 

O programa Erasmus é um programa de mobilidade, sobretudo estudantil que se enquadra na 

perspetiva construtivista presente na teoria das Relações Internacionais. A identidade cultural 

socialmente construída através do contato direto com estudantes de intercâmbio de várias 

nacionalidades e professores têm determinado e influenciado a forma de pensar e a conduta 

dos estudantes da UBI. O programa Erasmus influencia a formação dos estudantes e permite 

uma maior interação com o mundo social, cultural e linguístico onde os estudantes estão 

inseridos. A própria identificação do EU com o OUTRO por vezes é difícil no início da 

mobilidade (conflituosa) levando muitas vezes a ponderar se devem ou não desistir. Existem 

inúmeras razões que estão na origem deste sentimento, as diferenças culturais e linguísticas 

que contribuem para que o relacionamento com os nativos seja complicado para os 

estudantes, no início da sua mobilidade. Estas barreiras e obstáculos têm sido ultrapassados 

através da persistência e vontade dos estudantes que se vão tornando cada vez mais 

responsáveis, independentes e capazes de reagir a situações que anteriormente não saberiam 

como agir. Podemos classificar esta fase como fase de “maturidade” e crescimento dos 

estudantes.  

Por outro lado, existem estudantes que não sentiram dificuldades no início e nem durante o 

seu período de mobilidade de estudos Erasmus. Os novos métodos de ensino, o conhecimento 

de novos colegas e professores, o contato com outras línguas e sociedade ajudaram a superar 

as dificuldades de integração. Neste caso, a adaptação e a identificação do EU com o OUTRO 

foi conseguida de forma cooperativa. Os trabalhos de grupo, as festas, as viagens realizadas 

durante a mobilidade são alguns dos elementos que contribuíram para que o relacionamento e 

os interesses entre eles se tornem numa identidade europeia mais unificada. 

A internacionalização no Ensino Superior é uma necessidade sentida pelos responsáveis das 

Instituições de Ensino Superior (IES) porque são afetados pelo processo de globalização e pela 

conjuntura económica do país. A internacionalização surge como um desafio e uma aposta e 

uma nova oportunidade para as universidades, nomeadamente a UBI, poderem dar resposta à 

pressão imposta e sentida pelo contexto internacional (contexto cultural, económico e 
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político). O programa Erasmus tem contribuído para uma melhor qualificação dos estudantes 

a nível linguístico, cultural e profissional. Esta qualificação e formação académica adquirida 

durante a mobilidade têm dado resposta às exigências do mercado de trabalho nacional e 

internacional, cada vez mais competitivo. Verifica-se que existem empresas tanto em 

Portugal como no estrangeiro que procuram profissionais que já tenham usufruído desta 

“aventura” por considerarem o programa de mobilidade Erasmus uma oportunidade vantajosa 

para a empresa e um requisito essencial para uma maior integração e flexibilidade na 

adaptação dos estudantes a novos métodos de trabalho e inserção em equipas multinacionais 

com conhecimentos de diversas línguas.  

O programa Erasmus, tema principal desenvolvido neste trabalho, é uma das estratégias de 

internacionalização da UBI. Constata-se que desde a sua origem e desenvolvimento, este 

programa tem vindo a implementar-se cada vez mais nas Instituições de Ensino Superior 

Portuguesas, nomeadamente na Universidade da Beira Interior. Os estudantes da UBI 

procuram a ação de mobilidade Erasmus como forma de expandir e ganhar novos 

conhecimentos durante um período mínimo de 3 meses e um período máximo de 12 meses.  

Verifica-se que a UBI apesar de ser uma Universidade jovem tem como missão apostar cada 

vez mais na qualificação, produção, transmissão e difusão do saber, cultura, ciência e 

tecnologia através do estudo, da docência e da investigação. Para além dos inúmeros 

objetivos que se propõe alcançar, a mobilidade dos seus estudantes a nível internacional é 

um dos objetivos que faz parte da sua política de internacionalização desde 1989 com a 

participação em atividades no âmbito do programa Erasmus. A UBI é detentora de uma Carta 

Universitária Erasmus alargada e dá aos seus estudantes, antes de irem para mobilidade, uma 

Carta de Estudante Erasmus, onde estão consagrados os direitos e deveres de um estudante 

Erasmus. 

O estudo de caso desenvolvido neste trabalho permite concluir que nos anos letivos 

2008/2009 e 2009/2010, o programa Erasmus durante este período teve um grande sucesso 

dado o número total de estudantes em mobilidade de estudos. O sucesso deste programa 

deve-se à grande motivação e envolvimento dos alunos em quererem participar e ao apoio 

recebido antes, durante e após o processo de candidatura pelo Gabinete de Programas e 

Relações Internacionais. Neste processo também os professores, os Coordenadores 

Departamentais Erasmus e o próprio Vice-reitor e Coordenador Institucional Erasmus têm um 

papel importante a desempenhar. Outro fator igualmente relevante no aumento da 

mobilidade consistiu na garantia do reconhecimento das cadeiras realizadas no estrangeiro 

por parte da instituição de origem. A própria atribuição de bolsas Erasmus a todos os 

estudantes da UBI fez com que a mobilidade de estudos aumentasse. 
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Após a análise comparativa efetuada dos países e as instituições universitárias europeias 

constata-se que as mais procuradas pelos estudantes da UBI nestes dois anos letivos foram 

Espanha e Polónia pelas razões apresentadas neste trabalho.  

A mobilidade de estudos Erasmus tem respondido às expetativas dos órgãos que compõem a 

UBI por apresentar resultados bastante positivos. Esta experiência tem ajudado a 

universidade a ser reconhecida a nível internacional e a nível europeu através dos estudantes 

que envia para Erasmus. Este reconhecimento tem contribuído para que a política de 

internacionalização da UBI esteja a ser bem sucedida. Todos os estudantes que beneficiam 

desta experiência nunca a esquecem e guardam-na como um “tesouro”. Este tesouro 

representa todos os obstáculos superados, as amizades que fizeram durante a mobilidade, as 

viagens que realizaram, os conhecimentos académicos e linguísticos que adquiriam e os países 

que visitaram.  
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Anexo Nº I – Carta Universitária Erasmus 

 

 

Fonte: Gabinete de Programas e Relações Internacionais da UBI 
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Anexo Nº II – Carta de Estudante Erasmus 

 

 

 

 

Fonte: Gabinete de Programas e Relações Internacionais da UBI 
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Anexo Nº III – Acordos Bilaterais de Cooperação Erasmus 

 

Nº Universidade País 

1 FH – Worms – University of Applied Sciences Alemanha 

2 Universität Oldenburg Alemanha 

3 Universität Erfurt Alemanha 

4 Aachen University of Applied Sciences Alemanha 

5 Universitat Konstanz Alemanha 

6 Universität München Alemanha 

7 Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Alemanha 

8 Fachhochschule Jena Alemanha 

9 Westfälischen Wilhems – Universität Münster Alemanha 

10 Technische Universität München Alemanha 

11 Hochschule Bremerhaven Alemanha 

12 Technische Universität Braunschweig Alemanha 

13 University of Natural Resources and Applied Life Sciences Austria 

14 Katholieke Universiteit de Leuven Bélgica 

15 Université Catholique de Louvain Bélgica 

16 Bergen School of Architecture Bélgica 

17 University of National and World Economy Bulgária 

18 University of Sofia Bulgária 

19 University of Aalborg Dinamarca 

20 Via University College Dinamarca 

21 Slovak University of Technology in Bratislava Eslováquia 

22 University of Economics in Bratislava Eslováquia 

23 University of Zilina Eslováquia 

24 University of Maribor Eslovénia 

25 University of Ljubljana Eslovénia 

26 Universidad de Alicante Espanha 

27 Universitat Abat Oliba CEU Espanha 

28 Universidad de Murcia Espanha 

29 Universidad de Cantabria Espanha 

30 Technical University of Cartagena Espanha 

31 Universitat Autònoma de Barcelona Espanha 

32 Universidad de Coruña Espanha 

33 Universidad de Oviedo Espanha 

34 Universitat de Barcelona Espanha 

35 Universidad de Sevilla Espanha 

35 Universidade de Santiago de Compostela Espanha 
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36 Universidad Autònoma de Madrid Espanha 

37 Universidad de Alcalá Espanha 

38 Universidad de Almería Espanha 

39 Universidad de Córdoba Espanha 

40 Universidad de Burgos Espanha 

41 Universidad de Leon Espanha 

42 Universitat Politècnica de Catalunya Espanha 

43 Universidad de Cádiz Espanha 

44 Universitat Internacional de Catalunya Espanha 

45 Universidad de Granada Espanha 

46 Universidad de Navarra Espanha 

47 Universidad de Zaragoza Espanha 

48 Universitat Ramon Lull Espanha 

49 Universidad Miguel Hernandez de Elche Espanha 

50 Universidad Carlos III de Madrid Espanha 

51 Universitat Pompeu Fabra Espanha 

52 Universidad Pontificia de Salamanca Espanha 

53 Universitat de Vic Espanha 

54 Universidad del País Vasco Espanha 

55 Universitat Jaume I Espanha 

56 Universidad de Salamanca Espanha 

57 Universidad de Sevilla Espanha 

58 Universidad Pontificia de Salamanca Espanha 

59 Universidad de Extremadura Espanha 

60 University of Huelva Espanha 

61 Universidad de Valencia Espanha 

62 Universidad de Valladolid Espanha 

63 Universidad Politècnica de Cartagena Espanha 

64 Universidad Politècnica de Madrid Espanha 

65 Universidad Politécnica de Valencia Espanha 

66 Universidad de Granada Espanha 

67 Universidad Complutense de Madrid Espanha 

68 Universidad Rey Juan Carlos Espanha 

69 Universidad de Lleida Espanha 

70 Universidad de La Laguna Espanha 

71 Universidad de Castilla-La Mancha Espanha 

72 Universidad Complutense de Madrid Espanha 

73 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Espanha 

74 Universidad de Vigo Espanha 
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75 Tallinna Tehnikakõrgkool/University of Applied Sciences Estónia 

76 Helsinki University of Technology Finlândia 

77 University of Oulu Finlândia 

78 Université Paris Est-Créteil Val de Marne França 

79 Université François Rabelais de Tours França 

80 Université Paris VII – Denis Diderot França 

81 Université de Caen- UFR des Sciences França 

82 Université de Bourgogne França 

83 Université de Nancy 2 França 

84 Université de Caen Basse Normandie França 

85 Université de Bretagne Occidentale França 

86 Université de Perpignam França 

87 University Henri Poincaré, Nancy 1 França 

88 Université d´Orleans França 

89 Université Victor Segalen Bordeaux 2 França 

90 Université de Rennes 1 França 

91 Université Paris-Sud XI França 

92 Université de Franche-Comté França 

93 Université de Haute-Alsace – ESITM França 

94 Université Rennes 2 – Haute Bretagne França 

995 École Nationale Superieure d´Architecture de Strasbourg França 

96 IPSA Institute Polytechnique des Sciences Avancees França 

97 ESIGETEL França 

98 Technological Educational Institute of Patras Grécia 

99 Technical University of Crete Grécia 

100 Democitus University of Thrace Grécia 

101 Technologhiko Ekpaideftiko Idryma Grécia 

102 Technological Educational Institute of Piraeus Grécia 

103 Université of Maastricht Holanda 

104 University of Utrecht Holanda 

105 Hogeschool Zeeland Holanda 

106 Universiteit Van Amsterdam Holanda 

107 Politecnico di Torino Itália 

108 Università degli Studi di Trento Itália 

109 Università del Salento Itália 

110 Università degli Studi di Milano – Bicocca Itália 

111 Università degli Studi di Siena Itália 

112 Università degli Studi di Firenze Itália 

113 Università degli Studi di Palermo Itália 
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114 Università degli Studi di Padova Itália 

115 Politecnico di Milano Itália 

116 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Itália 

117 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Itália 

118 University of Latvia Letónia 

119 Daugavpils University Letónia 

120 Vilnius College of Design Lituânia 

121 The Norwegian School of Economics and Business 
Administration 

Noruega 

122 University of Bialystok Polónia 

123 Uniwersytet Pedagogicznyim. Komisji Edukacji Narodowej w 
Krakowie 

Polónia 

124 Adam Mickiewicz University Polónia 

125 State Higher Vocational School in Krosno Polónia 

126 Rzeszow University of Technology Polónia 

127 Wroclaw University of Technology Polónia 

128 The East European State Higher School in Przemyśl Polónia 

129 Poznan University of Technology Polónia 

130 Warsaw University of Technology Polónia 

131 University of Warsaw Polónia 

132 Opole University of Technology Polónia 

133 Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie Polónia 

134 University of Gdansk Polónia 

135 The Bialystok School of Economics Polónia 

136 Cracow University of Technology Polónia 

137 Bialystok University of Technology Polónia 

138 University of Zielona Góra Polónia 

139 Silesian University of Technology Polónia 

140 University of Physical Education in Warsaw Polónia 

141 Higher School of Finance and Banking in Radom Polónia 

142 University of Zielona Góra Polónia 

143 Radom University of Technology Polónia 

144 Wroclaw University of Technology Polónia 

145 Higher Vocational School in Suwalki Polónia 

146 Podhalańska Państwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Nowym 
Targu 

Polónia 

147 Nicholas Copernicus University Polónia 

148 University School of Physical Education in Wroclaw Polónia 

149 Technical University of Lodz Polónia 

150 Gdansk University of Technology Polónia 

151 The State College of Computer Sciences and Business Polónia 
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Administration in Lomza 

152 University of Glasgow Reino Unido 

153 University of Bristol Reino Unido 

154 Leeds Metropolitan University Reino Unido 

155 University of Portsmouth Reino Unido 

156 Cranfield University Reino Unido 

157 University of Lincoln Reino Unido 

158 University of Brighton Reino Unido 

159 University of Southampton Reino Unido 

160 Cardiff University Reino Unido 

161 Technical University of Liberec República 
Checa 

162 Czech University of Life Sciences Prague República 
Checa 

163 Univerzita Palackého V Olomouci República 
Checa 

164 “Gheorge Asachi” Technical University of IASI Roménia 

165 University «Dunarea de Jos» Din Galati Roménia 

166 Universitatea Din Oradea Roménia 

167 University of Bucharest Roménia 

168 Universitatea “Stefan Cel Mare” Suceava Roménia 

169 Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” University Roménia 

170 Universitatea Din Pitesti Roménia 

171 University of Lund Suécia 

172 University College of Böras Suécia 

173 Växjo University  Suécia 

174 Université de Neuchâtel Suiça 

175 Université de Genève Suiça 

176 Haute École du Paysage, d´Architecture de Genève Suiça 

177 Bozok University Turquia 

178 Anadolu University Turquia 

179 Firat University Turquia 

180 Yildiz Technical University Turquia 

181 Usak University Turquia 

182 Süleyman ve Demirel University Turquia 

 

Fonte: Gabinete de Programas e Relações Internacionais da UBI 
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