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DECLARAÇÃO DA POLÍTICA ERASMUS
A missão do ISAVE define como ponto central do
programa ERASMUS, a geração e transferência de
conhecimentos e aptidões ao nível académico.
Como tal, faz parte de uma importante
contribuição para o desenvolvimento económico e
social da Região do Alto Ave e as áreas
circundantes,
i.e.,
Espanha,
garantindo
prosperidade
e
contribuição
para
o
desenvolvimento económico da região no longo
prazo. A estratégia de internacionalização
também pretende fomentar a promoção
sistemática de alianças internacionais na
aprendizagem, na inserção clínica e na
investigação. Espera-se que a aplicação do
programa proporcione: actividades de mobilidade
para estudantes, professores e funcionários;
orientação de currículos internacionais; parcerias
em projetos internacionais e incutir o âmbito da
internacionalização.
Na área de aprendizagem, os objetivos são:
fornecer altos padrões internacionais (sobre o
conteúdo de cursos em conformidade com
Bolonha), dar aos alunos qualificações-chave para
os preparar para o mercado de trabalho
internacional, como resultado da globalização e
internacionalização, e aumento da taxa de
desemprego em Portugal. A preparação dos
alunos é abrangente e inclui os seguintes
componentes:
competências
interculturais,
conhecimento
de
coneções
europeias
e
internacionais, interculturais e formas de
trabalho, experiência e conhecimento de línguas
estrangeiras e expansão dos horizontes de cada
indivíduo. Em última instância, os empregadores
da área da saúde, da região do Alto Ave, vão
beneficiar das competências obtidas pelos
indivíduos ao abrigo de programas de mobilidade.
Na área da inserção clínica, o mercado europeu
de saúde tem grandes desigualdades, os
estudantes do ISAVE estão bem preparados, e o
reconhecimento dessa qualidade tem levado ao

ERASMUS POLICY STATEMENT (EPS)
ISAVE mission statement defines the generation
and transfer of knowledge and skills on an
academic level as its central ERASMUS mainframe.
As such, it makes an important contribution to the
economic and social development of Alto Ave
Region and the surrounding area, i.e. Spain,
ensuring prosperity and contribution for the
economic development of the region over the long
term. The internationalization strategy also
intends to foster a systematic promotion of
international alliances in learning, clinical
attachments and research. It is expected that the
application of the programme provide: mobility
activities for students, lecturers and staff;
international oriented curricula; partnership
international projects and bring the scope of
internationalization home.
In the area of learning, in particular, the goals are
to provide high international standards (regarding
courses content in conformity with the Bologna),
and to give students key qualifications to prepare
them for the international labour market, as result
of globalization and internationalization, and
increased unemployment rate in Portugal. The
preparation of students includes is embracing and
encompasses: intercultural skills, knowledge of
European
and
international
connections,
intercultural and ways of working, expertise in and
knowledge of foreign languages and the expansion
of each individual’s horizons. Ultimately,
employers and healthcare players, and thus the
region of Alto Ave will benefit from the skills
attained with the individuals under mobility
programmes.
In the area of clinical attachments, the European
healthcare
market
has
sharp
inequities,
Portuguese students at ISAVE are well prepared,
and the recognition of this quality has led to the
establishment of protocols with European
recruitment agencies. As such, the realization of
clinical attachments in regions where the number
1

estabelecimento de protocolos com as agências
europeias de recrutamento. Como tal, a
realização de inserção clínica em regiões onde o
número de profissionais de saúde é limitado e
onde foram identificadas instituições parceiras,
podem contribuir para a colocação de estudantes
na Europa.
Na área de pesquisa, uma série de contactos e
protocolos estão começando a ser criados entre o
Centro de Investigação do ISAVE (CICS),
recentemente criado, e outras instituições
europeias. O European Research Area (ERA) é uma
das áreas-chave do ISAVE para a futura
cooperação internacional, com o objetivo de
aumentar a mobilidade de investigadores para o
desenvolvimento de uma rede com universidades,
empresas e organizações.
A estratégia de internacionalização do ISAVE
segue um processo que integra uma dimensão
internacional ou perspectiva para as principais
funções de estratégias organizacionais que são
necessárias para atingir as metas definidas. Estas
estratégias têm sido consideradas no plano anual
de atividades da Instituição, onde existem várias
medidas com objetivos e metas explícitas a
atingir, bem como um acompanhamento
sistemático apertado e avaliação para garantir
que as áreas de força são mantidas, os pontos
fracos são melhorados e o mais importante é que
os objetivos de internacionalização sejam
cumpridos. Esta estratégia também define o
quadro para a cooperação com a UE e instituições
de países terceiros. No que diz respeito aos
acordos de cooperação, ISAVE estabeleceu o
objectivo de colaborar com 19 instituições
europeias por meio de acordos bilaterais, 4
acordos com instituições europeias de saúde e
dois acordos bilaterais com países não
pertencentes à UE. O ISAVE tem implementado
um procedimento de avaliação de qualidade para
selecionar e avaliar instituições parceiras,
garantindo a capacidade da estrutura académica
e organizacional. Os critérios incluem todos os
pontos necessários para a realização de
actividades de mobilidade de alta qualidade, bem
como, o número e as áreas geográficas das
universidades parceiras.
Sob esta estratégia vários objectivos e gruposalvo foram identificados:
1. Estratégia de internacionalização ISAVE:
define que pelo menos 10% dos alunos em

of healthcare professionals is limited and to which
partner institutions have been identified, can
contribute for students placement in Europe.
In the area of research, a series of contacts and
protocols are starting to be created between the
ISAVE research Centre (CICS), recently created,
and other European institutions. The European
Research Area (ERA) is one of ISAVE’s key areas of
focus for future international cooperation in order
to increase researchers mobility in order to
develop a network with universities, companies
and organizations. As it can be seen, the
internationalization strategy of ISAVE follows a
process that integrates an international dimension
or perspective into the major functions of
organizational strategies that are necessary for
reaching the defined targets. These strategies
have been considered in the Institution annual
plan of activities. As part of this action plan there
are several measures with explicit objectives and
targets to be attained as well as a tight systematic
monitoring and evaluation to ensure that strength
areas are maintained, weakness points are
improved
and
more
important
that
internationalization objectives are met. This
strategy also defines the frame for cooperation
with EU and non-EU partner institutions. In regards
to cooperation agreements, ISAVE has set the
target of cooperating with 19 European partner
institutions through bilateral agreements, 4
agreements
with
European
healthcare
institutions/facilities and 2 bilateral agreements
with non-EU countries). ISAVE has implemented a
quality evaluation procedure to select and
evaluate evaluating partner institutions, ensuring
a capability of the academic and organizational
framework between partner universities. The
criteria include all the necessary points needed for
realizing high quality mobility activities with
partner universities, as well as, the number and
geographical areas of partner universities.
Under this strategy several objectives and target
groups have been identified:
1. ISAVE internationalization strategy defines that
at least 10 % of all full-time students should
study abroad for one semester. This goal still
needs to be attained, and it is therefore the
strategic aim to be improved. Additionally,
students are encouraged and supported to do
internships abroad, and Intensive Programmes
are available. Also, for part-time students
there are offers for Short Term Programmes,
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2.

3.

tempo integral deve estudar no exterior por
um semestre. É um objectivo estratégico a
ser melhorado. Os alunos são encorajados e
apoiados a fazer estágios no exterior e
programas intensivos estão disponíveis. Para
estudantes a tempo parcial há ofertas de
programas de curto prazo, que permitem que
os alunos também possam tirar proveito das
experiências internacionais (como curtos,
principalmente para a licenciatura de
enfermagem).
Mobilidade
de
Pessoal
docente
e
funcionários:
a
estratégia
de
internacionalização define uma meta anual
de oferta até 5% do pessoal administrativo e
de 20% dos docentes, com a oportunidade de
ser móvel.
Potenciais diplomas duplos: O ISAVE tem
também
como
objectivo
estratégico
desenvolver programas de diploma duplo
com instituições parceiras. Planear um maior
desenvolvimento, levando
sempre
em
consideração uma conquista de situações
para todas as partes envolvidas, e para
garantir a excelência em todas as atividades
e processos.

which enable those students also to take
advantage of international experiences (such as
short attachments, mainly for nursing degree).
2. Staff and lecturer mobility: In regards to staff
and lecturer mobility, the internationalization
strategy defines an annual target of offering up
to 5 % of the administrative staff and 20 % of
the lecturers the opportunity to be mobile.
3. Prospective double degrees: ISAVE also has the
strategic target to develop Double Degree
Programmes with partner institutions. Further
development is planned, taking always into
consideration a win/win situations for all
parties involved, and to warrant excellence in
all activities and processes.
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