
 
 
 

Designação do projeto | Internacionalização do Ensino Superior Politécnico  
Português 
 
Código do projeto | POCI-02-0752-FEDER-014933 
 
Região de intervenção | Norte, Centro e Alentejo 
  
Entidade beneficiária | Instituto Politécnico de Bragança; Instituto Politécnico de 
Beja; Instituto Politécnico do Cávado e Ave; Instituto Politécnico de Viana do Castelo; 
Escola Superior de Enfermagem do Porto; Instituto Politécnico de Castelo Branco; 
Instituto Politécnico da Guarda; Instituto Politécnico de Leiria; Instituto Politécnico de 
Tomar; Instituto Politécnico de Viseu; Escola Superior de Enfermagem de Coimbra; 
Instituto Politécnico de Portalegre e Instituto Politécnico de Santarém. 
 
Data da aprovação | 27-04-2016 
 
Data de início | 29-04-2016 
 
Data de conclusão | 29-04-2018 
 
Custo total elegível | 609.129,82 EUR 
 
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER - 517.760,34 EUR 
 
 
Apoio financeiro público nacional/regional | 91.369,48 EUR 
 
Objetivos, atividades e resultados esperados 
Objetivos: 
 
Criar um brand do Ensino Superior Politécnico Português -"marca coletiva";  
Assegurar uma presença forte do Ensino Superior Politécnico Português nos mercados 
internacionais identificados como prioritários (Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa, América Latina e Ásia);  
Realizar encontros institucionais, durante as presenças em feiras internacionais, com 
vista à formalização de protocolos de cooperação com Instituições de Ensino Superior, 
Câmaras de Comércio, Associações Empresariais, organismos/associações 
internacionais, entre outras entidades relevantes no âmbito do projeto;  
Captar novos estudantes e docentes internacionais;  
Realizar encontros nacionais dedicados à internacionalização, com vista à partilha de 
experiências integradas (Ensino Superior Politécnico e tecido económico), à análise dos 
resultados das participações em  
feiras internacionais e ao intercâmbio de boas práticas;  
Promover a melhoria das condições de acolhimento e estadia dos estudantes e docentes 
internacionais;  



 
Fortalecer a dinamização do tecido económico das regiões onde as Instituições do Ensino 
Superior estejam localizadas;  
Recolher, tratar, analisar e divulgar toda a informação referente à internacionalização 
junto das Instituições do Ensino Superior Politécnico. 
 
Atividades do projeto: 
 
A1 Branding, website e vídeo promocional; 
A2 Participação em feiras internacionais e atividades conexas; 
A3 Encontros Nacionais de Internacionalização; 
A4 Recolha e tratamento de informação; 
A5 Gestão técnica do projeto; 
A6 Comunicação e divulgação do projeto. 


