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UNIVERSIDADE ABERTA 

Portugal 

DECLARAÇÃO DA POLÍTICA ERASMUS ERASMUS POLICY STATEMENT (EPS) 

A Universidade Aberta, a única instituição pública 
portuguesa de ensino superior a distância, considera 
a participação no Programa Erasmus indispensável à 
concretização da sua estratégia de 
internacionalização e de consolidação do seu 
envolvimento ativo no Espaço Europeu do Ensino 
Superior. 

As grandes ações-chave do Programa Erasmus são 
também áreas-chave da política de 
internacionalização e de modernização da UAb: 

i) a mobilidade internacional de estudantes assim 
como de colaboradores docentes e não docentes; 

ii) a cooperação entre instituições de ensino superior 
e outras (empresas, organismos regionais, etc.) com 
vista à troca de boas práticas, à busca de inovação e 
de excelência; 

iii) o apoio a políticas de desenvolvimento e de 
cooperação, englobando países do Programa assim 
como países fora do espaço europeu. 

Enquanto instituição de ensino superior a distância, 
a UAb, desde a sua fundação, tem acolhido 
estudantes de universidades de ensino presencial 
que realizaram com sucesso os seus programas de 
estudo utilizando o modelo de elearning em uso 
nesta universidade. 

Da mesma forma, a UAb incentiva os seus estudantes 
a realizarem atividades de mobilidade no 
estrangeiro, tanto para períodos de estudo como 
para estágios, apesar das limitações específicas, 
profissionais e familiares, que os distinguem dos 
estudantes da grande maioria das universidades 
presenciais. 

O perfil dos seus estudantes é uma das razões pelas 
quais a UAb tem apostado na mobilidade virtual 
(MV). A MV não tem restrições de tempo ou de 
espaço: não exige deslocação física ou atividades 
presenciais; os estudantes podem estudar a partir da 
sua universidade, da sua casa ou do seu local de 
trabalho. Contudo, apesar de não se deslocarem, os 
estudantes adquirem, uma experiência educacional e 
intercultural única, além das vantagens 
consideráveis em termos de tempo e dinheiro que 
este modelo apresenta. 

Universidade Aberta (UAb), the single Portuguese 
public institution of distance higher education, 
considers the participation in the Erasmus Programme 
indispensable to the implementation of its 
internationalization strategy and the consolidation of 
its active involvement in the European Higher 
Education Area. 

The major key actions of the Erasmus Programme are 
also key areas of the UAb's internationalisation and 
modernisation policy: 

i) the international mobility of students as well as 
teaching and non-teaching staff; 

(ii) the cooperation between higher education 
institutions and other entities (enterprises, regional 
bodies, etc.) with a view to exchanging best practices, 
seeking innovation and excellence; 

(iii) the support to development and cooperation 
policies, encompassing programme countries as well 
as countries outside the European area. 

As a distance higher education institution, UAb has 
hosted foreign students from face-to-face teaching 
universities who have successfully conducted their 
study programs using the elearning model in use at 
this university. 

Similarly, UAb encourages its students to carry out 
mobility activities abroad, for both study periods and 
internships, despite the specific limitations that 
distinguish UAb’ students from the conventional 
universities’ students, usually due to professional or 
family commitments. 

The profile of its students is one of the reasons that 
justifies the UAb’s engagement on virtual mobility 
(VM). VM has no time or space restrictions: it does not 
require physical travel or face-to-face activities; 
students can carry out studies from their university, 
home or workplace. However, although they do not 
physically move, students acquire a unique educational 
and intercultural experience, in addition to the 
considerable advantages in terms of time and money 
savings that this model offers. 
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Além da MV, a UAb também aposta na possibilidade 
de conjugar mobilidade física e mobilidade virtual, 
na medida em que se complementam e se reforçam 
mutuamente, em diferentes aspetos. 

A UAb pretende consolidar e aumentar a experiência 
e perícia que tem vindo a desenvolver nesta área 
devido à sua participação em projetos que envolvem 
a mobilidade virtual de estudantes e de professores 
de instituições europeias e, sobretudo, da América 
Latina. 

Assim, considerando o modelo pedagógico de 
elearning e o perfil de seus estudantes, a 
Universidade Aberta considera cada vez mais 
relevante, na sua estratégia de internacionalização 
em língua portuguesa, o apoio a atividades de estudo 
em mobilidade virtual, conjugadas com períodos 
curtos de mobilidade presencial. 

Esta medida inclusiva permitirá a estes estudantes 
terem também a oportunidade de viver uma 
experiência internacional que, à partida, lhes está 
vedada. 

Outro dos eixos que a UAb considera estratégicos 
para a sua internacionalização e modernização é a 
participação em projetos internacionais com vista à 
criação e/ou à consolidação de parcerias estratégicas 
visando a promoção da inovação, com impacto não 
apenas a nível individual, dos participantes diretos, 
como e principalmente, a nível institucional. 

Aqui, a UAb pretende reforçar e ampliar a sua ligação 
não só a outras Instituições de Ensino Superior (IES) 
como também a redes internacionais ligadas ao 
ensino superior, nomeadamente, as relacionadas 
com a educação a distância, como por exemplo a 
EADTU (European Association of Distance Teaching 
Universities) ou a EDEN (European Distance and E-
Learning Network. 

A estratégia de modernização da UAb passa também 
pela continuação da política de desmaterialização 
que tem vindo a ser defendida e seguida nos últimos 
anos, alargando a oferta de serviços em formato 
digital, tornando, deste modo, mais eficiente e 
sustentável a utilização dos seus recursos humanos e 
materiais. 

É pois com satisfação que a UAb acolhe a iniciativa 
Erasmus Without Paper, tendo como objetivo a curto 
prazo a implementação de todos os procedimentos 
que suportam as mobilidades Erasmus no quadro 
desta nova ferramenta. 

Furthermore, UAb also invests in the possibility of 
combining physical mobility and virtual mobility, as 
they complement and mutually reinforce each other in 
different aspects. 

UAb intends to consolidate and increase the 
experience and expertise it has been developing in this 
area over the years due to its participation in projects 
involving the virtual mobility of students and teachers 
from European institutions and, above all, Latin 
America. 

Thus, considering the pedagogical model of elearning 
and the profile of its students, the UAb considers 
increasingly relevant, in its strategy of 
internationalization in Portuguese language, the 
support to study activities in virtual mobility, 
combined with short periods of face-to-face mobility. 

This inclusive measure will also allow students to 
benefit from the opportunity to live an international 
experience which would be impossible otherwise. 

Another of the axes that UAb considers strategic for its 
internationalization and modernization is the 
participation in international projects aiming at the 
creation and/or consolidation of strategic partnerships 
to promote innovation, with an impact not only at the 
individual level, of direct participants, but also at the 
institutional level. 

Here, UAb intends to strengthen and expand its 
connection not only to other Higher Education 
Institutions (HEIs) but also to international networks 
linked to higher education, namely those related to 
distance education, such as EADTU (European 
Association of Distance Teaching Universities) or 
EDEN (European Distance and E-Learning Network). 

The UAb's modernization strategy also involves the 
continuation of the dematerialization policy that has 
been defended and followed in recent years, extending 
the offer of services in digital format, thus making the 
use of its human and material resources more efficient 
and sustainable. 

UAb is therefore pleased to welcome the Erasmus 
Without Paper initiative and intends to implement all 
procedures that support Erasmus mobility under this 
new tool at a short-term. 

 


