POLÍTICA DE INTERNACIONALIZAÇÃO ERASMUS+

A Escola Superior de Actividades Imobiliárias (ESAI), sendo a sua entidade Instituidora a Sociedade de Promoção
e Ensino Superior Imobiliário, S. A., é uma IES privada sendo a única escola, pública ou privada em Portugal a
ministrar ensino superior na área do Imobiliário.
Com mais de 25 anos de experiência, a ESAI ministra um ciclo de Estudos a nível da Licenciatura em Gestão
Imobiliária e cinco MBA´s (Gestão de Projetos Imobiliários; Reabilitação, Regeneração e Requalificação Urbana;
Gestão e Promoção de Negócios Imobiliários; Avaliação Imobiliária e Gestão Imobiliária e de Resorts Turísticos),
bem como, outros cursos de especialização profissional.
Não tendo ainda nenhuma participação no programa ERASMUS+, a internacionalização da instituição, a partilha
de conhecimento, aprendizagem e mobilidade foi sempre prioridade da ESAI.
Sem qualquer financiamento, a ESAI tem uma rede de parcerias através das quais tem promovido iniciativas de
Mobilidade e cooperação internacional.
Esta situação é verificada pelo apoio (financeiro/outro) na participação de Docentes em Conferências
internacionais, na integração de Docentes em programas de Doutoramento em IES parceiras, na colaboração do
CICCOI e dos seus investigadores e alunos com entidades internacionais, o desenvolvimento de MBAs conjuntos.
A ESAI tem realizado Seminários e Conferências com experts e entidades internacionais na àrea do Imobiliário,
financiando a ESAI essas atividades.
A seleção das instituições parceiras é efetuada de acordo com as necessidades pedagógicas e interesses
profissionais e académicos dos membros da ESAI, procurando o intercâmbio com instituições que oferecem um
estudo complementar, formação, investigação e possibilidade de desenvolvimento profissional, científico,
pedagógico, cultural, social e pessoal.
A pesquisa de futuros parceiros tem como critério a credibilidade e competência do parceiro. Após a
identificação de potenciais parceiros, é debatida a viabilidade da colaboração e as condições em que se
concretizará.
São comparados os planos curriculares verificando a exequibilidade da mobilidade e assegurando a sua
qualidade. São considerados os critérios a aplicar na escolha dos participantes, prazos para a sua nomeação e
aceitação e forma de avaliação e envio dos resultados.
Relativamente às manifestações de interesse por parte de Instituições estrangeiras no que diz respeito a
colaborações com a ESAI, existe um esforço no sentido de atender, às solicitações recebidas.
São agendadas visitas preparatórias a Instituições estrangeiras, quando necessário, e recebidos os
representantes sempre que oportuno.
A política da ESAI para a seleção de parceiros é orientada de forma académica mais do que geográfica, sendo
que todos os membros da comunidade podem sugerir parcerias que considerem pertinentes às suas áreas de
estudo, estágio, ensino ou investigação.
Neste momento, as parcerias internacionais têm sido organizadas a dois níveis: A nível europeu, através de
acordos de intercâmbio académico desenvolvendo a criação de grupos de pesquisa internacionais e estimulando
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o desenvolvimento de projetos de investigação conjuntos. E, por outro lado, uma herança histórica comum
facilita a promoção de colaborações e acordos interinstitucionais com IES de países de língua portuguesa, como
o Brasil.
A ESAI procura e é recetiva à assinatura de novas parcerias com instituições estrangeiras (de países participantes
ou não participantes no programa) que mostrem interesse na colaboração em programas de intercâmbio, de
estudo, estágio, ensino ou investigação.
A estratégia internacional é orientada pelos seguintes objetivos:


Consolidar e expandir a rede de parcerias progredindo na cooperação internacional em torno do ensino,
investigação, formação e estágios;



Reforçar a dimensão internacional da educação, investigação e formação promovendo a mobilidade de
staff (docentes e não docentes) e alunos:
o

Mobilidade de ensino: incrementar as missões de ensino e promoção de intercâmbio de
docentes, promovendo o desenvolvimento de novas metodologias e atualização de currículos;

o

Mobilidade de staff: desenvolver novas práticas profissionais;

o

Formação: promover iniciativas conjuntas com IES e empresas para o intercâmbio de
experiências, saber-fazer e boas práticas.

o

Mobilidade de Alunos: para estudos e estágios, através do desenvolvimento de parcerias com
IES e empresas internacionais que operam no mercado Imobiliário.



Implementar parcerias de competências para a inovação, cidadania e boas práticas de modo a promover
um espaço de aprendizagem ao longo da vida;



Participar e cooperar em projetos conjuntos com outras instituições internacionais, participar em
eventos, conferências de referência na àrea do Imobiliário;



Promover, reconhecer e divulgar os resultados obtidos em ações individuais ou em projetos de
cooperação por forma a potenciar a qualidade do ensino e performance institucional da ESAI;



Monitorizar as atividades de mobilidade
estratégicas para a criação de sinergias.

e de cooperação de modo a rentabilizar as parcerias

Organização e implementação de projetos de cooperação internacional
A ESAI centra a sua estratégia internacional, em um número restrito de alvos estratégicos e alianças com
parceiros internacionais.
Embora as atividades de mobilidade para estudantes e staff académico irá envolver a maioria dos parceiros, a
cooperação estratégica para projetos de desenvolvimento curricular e de investigação só será estabelecida com
um número limitado de parceiros.

No que respeita aos projetos futuros, a ESAI está interessada em participar em redes selecionadas de parceiros,
juntamente com outras IES e centros de investigação vocacionados para a pesquisa e para a exploração de
outras atividades de cooperação adicionais dentro do programa da UE.
A ESAI possui já uma rede de parcerias institucionais com IES europeias, bem como, no Brasil. Atualmente estão
a ser estudadas parcerias estratégicas com IES e empresas em Angola, Moçambique e Cabo Verde (via o projeto
de internacionalização da ESAI).

Alinhando estas parcerias com as prioridades do próximo programa, pretende-se:
 Aumentar os níveis de qualificação para formar os graduados e investigadores;
 Melhorar a qualidade e pertinência do ensino superior, promovendo o ensino e a investigação de
excelência sobre a União Europeia;
 Elevar a qualidade através da mobilidade e da cooperação transnacional;
 Fazer a ligação entre o ensino superior, a investigação e as empresas por forma a favorecer a excelência
e o desenvolvimento;

Através da experiência com as mobilidades de alunos e staff, a partilha de conhecimento e metodologias,
projetos conjuntos, ações de formação e projetos de investigação, pretende-se o desenvolvimento das ações já
existentes e a criação de novas iniciativas no âmbito do próximo programa, designadamente:


Desenvolvimento de Projetos Conjuntos com IES por forma a desenvolver, modernizar e divulgar novos
programas curriculares, métodos ou materiais didáticos, bem como, melhorar a qualidade e a gestão
das IES, melhorando as competências e modernizando os sistemas existentes.



Criação de Parcerias transnacionais por forma a desenvolver o intercâmbio de boas práticas; testar e/ou
aplicar práticas inovadoras; o intercâmbio de experiências e saber-fazer e incrementar a cidadania ativa
e o empreendedorismo (incluindo o empreendedorismo social);



Desenvolvimento de novos cursos e ações de formação profissional específicos na área do Imobiliários e
áreas transversais;



Continuidade da parceria com uma IES internacional para o desenvolvimento conjunto de um MBA na
área da Avaliação Imobiliária, com dupla titulação e certificado pelo RICS (Royal Institution of Chartered
Surveyors).

Este tipo de programa em conjunto, não só permitem estreitar as relações entre as instituições, mas também
contribuir para a formação de profissionais altamente qualificados e pesquisadores.
Estes projetos visam, em particular, o aprofundamento do conhecimento e desenvolvimento de planos
curriculares em áreas específicas e o estreitamento da relação entre Instituições de ensino superior e empresas,
com vista à valorização e aquisição de experiência por parte dos participantes.
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A ESAI assegurará o máximo apoio possível aos participantes (apoio financeiro e administrativo) e procurará
proporcionar a divulgação e visibilidade de todas as atividades associadas aos projetos e respetivos resultados,
com vista a promover a criatividade e a inovação.

O impacto esperado com a participação da ESAI no ERASMUS+

Não competindo em diversas áreas, a ESAI dedica-se exclusivamente ao estudo, formação e investigação na área
do Imobiliário e áreas transversais, sendo a sua missão e prioridade proporcionar um ensino de excelência.
Considerando a Estratégia Europa 2020,a ESAI tem vindo a implementar várias das suas orientações a fim de
modernizar o seu sistema de ensino: adotou o Processo de Bolonha, o Quadro de ECTS, implementou
procedimentos claros para reconhecer e validar os conhecimentos, aptidões e competências adquiridas através
da aprendizagem não formal (considerando o QNQ e o EQF), através da contratação de professores que estão
integrados no mercado de trabalho para que estes possam implementar nos cursos, não só uma vertente
teórica, mas também uma visão real e experiência prática, bem como, a procura de outras fontes de
financiamento, como por exemplo, o financiamento para a internacionalização.
A ESAI continuará empenhada em:
 praticar uma política de Igualdade e não discriminação;
 prestar apoio financeiro a grupos desfavorecidos e vulneráveis (a ESAI mantém contato com associações
e instituições locais de apoio a jovens);
 manter o 1.º ciclo de estudos em pós-laboral (o que permite que alunos e professores tenham um
trabalho a tempo parcial ou completo);
 apoiar e a manter o contacto com os alunos diplomados-sendo que a taxa de empregabilidade da ESAI é
de 90%;
 manter uma política de recompensa pela investigação efetuada (incluindo nos contratos dos professores
um prémio monetário de acordo com a investigação realizada).

Com a participação da ESAI no ERASMUS+ pretendemos:
 Fornecer formação específica aos professores e staff;
 Desenvolver parcerias por forma a integrar os investigadores da ESAI em outros centros de investigação;
 Aumentar as parcerias com empresas e associações profissionais a fim de aproximar a ESAI ao mercado
de trabalho e projetar nova formação específica e especializada;
 Melhorar o ensino à distância com novas práticas e métodos (já suportado por duas plataformas
interativas, Team Viewer e Moodle);
 Assegurar o reconhecimento dos créditos obtidos no exterior, como os obtidos na ESAI, através dos
ECTS e do Suplemento ao Diploma em conjunto com o EQF;

 Selecionar IES parceiras que partilhem o mesmo ponto de vista da ESAI no que diz respeito a incentivar a
inserção da mobilidade de forma mais sistemática nos currículos, a favorecer a cooperação
transfronteiriça e o apoio, financeiro e administrativo, a estudantes e professores em mobilidade;
 Desenvolver o conhecimento através da ligação entre a ESAI, a investigação e as empresas no mercado
(a ESAI tem esta ligação através dos seus professores que estão integrados no mercado de trabalho o
que permite o desenvolvimento de fluxos de conhecimentos e competências);
 Desenvolver e melhorar as parcerias com associações profissionais no mercado imobiliário e áreas
transversais que transmitam à ESAI as reais necessidades de aprendizagem e formação que leva à
preparação e adaptação de programas de estudos direcionados a essas mesmas necessidades.

A ESAI reconhece o impacto significativo da mobilidade na vida pessoal e profissional dos participantes.
A ESAI está empenhada em promover a mobilidade de estudantes, professores e staff nas diferentes ações:
estudos, estágios, ensino, formação, projetos multilaterais e todos os projetos de interesse e benefício mútuos.
A ESAI espera que as mobilidades facilitem o contato da comunidade com novas abordagens, teorias de ensino e
práticas de investigação. De igual forma, favorece a aquisição e desenvolvimento de novas competências que,
consequentemente contribuem para o aumento dos níveis de qualificações dos diplomados e colaboradores da
ESAI, bem como, da sua empregabilidade.
A mobilidade reforça também a qualidade institucional, considerando que o contato com pesquisas e
metodologias pioneiras contribuirá de forma indelével para o desenvolvimento e modernização da instituição e
da sua comunidade a todos os níveis.
A integração futura de práticas inovadoras na ESAI irá enriquecer a educação, melhorar as experiências de
aprendizagem e criar novas oportunidades para a investigação. O que, por sua vez, irá gerar o interesse de novos
alunos em prosseguir estudos na ESAI, resultando num aumento do número de diplomados altamente
qualificados, de acordo a estratégia europeia para alcançar um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo.
A mobilidade também desempenha um papel crucial para o desenvolvimento do “triângulo do conhecimento”.
A criação de novas parcerias estratégicas irá criar laços de cooperação que irão melhorar o fluxo e transferência
de conhecimentos, o que, posteriormente, contribui para o crescimento económico e prosperidade.
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