Erasmus Policy statement (EPS)
O ISVOUGA - Instituto Superior de Entre Douro e Vouga, comemora, em 2020, 30 anos de existência, metade dos
quais a participar ativamente em Programas de Mobilidade e Cooperação Europeus. A sua criação deve-se à iniciativa
da Fundação Terras de Santa Maria da Feira, que integra, para além do Município de Santa Maria da Feira,
personalidades do meio académico e de um conjunto de prestigiadas empresas regionais que operam a nível nacional
e internacional.
No âmbito da sua missão, o ISVOUGA, através dos cursos que ministra, propõe-se criar e reforçar competências
suscetíveis de impulsionar o desenvolvimento económico e social do país e, em particular, da região em que se insere.
Consciente da importância que assume o processo da aprendizagem ao longo da vida, o ISVOUGA assume-se,
crescentemente, como um polo de qualificação de distintos públicos promovendo currículos versáteis, diferenciadores
e de elevada especialização com vista a fazer face às novas necessidades do mercado, corroborando a preocupação
com a integração e mobilidade profissional dos diplomados.
Como principais pontos estratégicos das atividades de internacionalização e modernização, destacam-se os seguintes:
- Reforçar a investigação e a inovação através do desenvolvimento de projetos e iniciativas conjuntas, resultantes de
parcerias com instituições de referência com as quais o ISVOUGA tem vindo a estabelecer acordos interinstitucionais;
- Consolidar as atividades e projetos internacionais nas diversas áreas dos cursos que leciona;
- Alargar as atividades e projetos internacionais, diversificando desta forma os países e regiões geográficas envolvidas;
- Potenciar, através da assinatura de acordos interinstitucionais, as oportunidades de qualificar e diversificar a oferta
formativa da instituição, particularmente ao nível de 2ºs ciclos de estudos;
- Proporcionar, através da mobilidade de estudantes, docentes e staff, uma acrescida qualificação intelectual e cultural,
associada ao desenvolvimento das capacidades de iniciativa, adaptação, flexibilidade e comunicação;
- Melhorar os mecanismos e metodologias internas que garantam a eficiente divulgação dos projetos e ações de
mobilidade disponíveis;
- Dar continuidade e aumentar progressivamente a base social de apoio aos estudantes do ensino superior
promovendo o acesso à mobilidade aos candidatos de escalões socio-económicos com menores recursos,
viabilizando, desta forma, o número de participantes (é política da instituição, desde o primeiro dia, a isenção de
propinas dos estudantes outgoing);
- Qualificar e simplificar os procedimentos de transferência de créditos (ECTS), contribuindo, desta forma, para uma
maior adesão e generalização da mobilidade académica;
- Promover a cultura de partilha de experiências com o intuitivo de assimilar as boas práticas adotadas, em distintos
espaços geográficos e para os mesmos fins;
- Reforçar a equipa afeta à atividade internacional e dotá-la de melhores recursos de gestão dos intercâmbios
internacionais, ao nível de metodologias e de procedimentos.

ISVOUGA - Instituto Superior de Entre Douro e Vouga, celebrates, in 2020, 30 years of existence, half of which were
devoted to actively participate in European Mobility and Cooperation Programs. Its creation is due to the initiative of the
Terras de Santa Maria da Feira Foundation, which includes, in addition to the Municipality of Santa Maria da Feira,
academic personalities and a set of prestigious regional companies operating at national and international level.
Within the scope of its mission, ISVOUGA, through the courses it teaches, plans to create and reinforce competencies
capable of boosting the economic and social development of the country and, in particular, of the region in which it
operates. Aware of the importance of the lifelong learning process, ISVOUGA increasingly assumes itself as a center for
the qualification of different audiences, promoting versatile, differentiating and highly specialized curricula in order to
face the new needs of the market, corroborating the concern with the integration and professional mobility of graduates.
As key strategic points of ISVOUGA internationalization and modernization activities, the following stand out:
- Reinforce research and innovation through the development of joint projects and initiatives, resulting from partnerships
with leading institutions with which ISVOUGA has been establishing interinstitutional agreements;
- Strengthen international activities and projects in the different fields of ISVOUGA courses;
- Extend international activities and projects, thus diversifying the countries and geographic regions involved;

- Enhance, through the signing of interinstitutional agreements, the opportunities to qualify and diversify the institution's
training offer, particularly at the level of the 2nd cycle of studies;
- Provide, through the mobility of students, teachers and staff, an increased intellectual and cultural qualification,
associated with the development of initiative, adaptation, flexibility and communication skills;
- Improve internal mechanisms and methodologies that guarantee the efficient dissemination of available mobility
projects and actions;
- Continue and progressively increase the social base of support for higher education students, promoting access to
mobility for less well off candidates, thus enabling the number of participants (it is the institution's policy since the first
day, the exemption of tuition fees for outgoing students).
- Qualify and simplify the credit transfer procedures (ECTS), thus contributing to a greater academic mobility
accession and dissemination;
- Promote a culture of sharing experiences with the intent of assimilating the best practices adopted, in different
geographical spaces and for the same purposes;
- Reinforce the international mobility team and provide it with better resources to manage international exchanges, in
terms of methodologies and procedures.

