Erasmus Policy statement (EPS)
O ISMAT é um estabelecimento de ensino superior universitário, cujo interesse público
foi reconhecido pelo Decreto-Lei n.º 194/2004, de 17 de agosto, tendo como entidade
instituidora a COFAC − Cooperativa de Formação e Animação Cultural, CRL. De acordo
com o regime jurídico aplicável, o ISMAT integra-se no sistema nacional de ensino e tem
instalações em Portimão, podendo, nos termos da lei, descentralizar as suas unidades
orgânicas, assim como celebrar acordos de cooperação com universidades, institutos
politécnicos ou com outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, e
atribuir graus e diplomas em associação.
O ISMAT tem como objetivos genéricos:
1) Ministrar o ensino superior universitário nas diferentes áreas do conhecimento;
2) Realizar estudos de pesquisa e de investigação científica e tecnológica.
São objetivos específicos do ISMAT:
1) O ensino superior universitário, em todos os graus legalmente admissíveis;
2) A formação humana, cultural, científica, técnica e tecnológica;
3) A realização de investigação fundamental e aplicada;
4) A participação ativa no sistema nacional de ensino;
5) A prestação de serviços à comunidade, numa perspetiva de valorização recíproca,
racionalização e aproveitamento máximo dos recursos nacionais;
6) A educação permanente e a formação ao longo da vida;
7) A contribuição, no seu âmbito de atividade, para o desenvolvimento de Portugal, a
cooperação internacional e a aproximação entre os povos, com especial relevo para os
povos de língua portuguesa e da sub-região em que se insere.
O ISMAT, no cumprimento da sua missão, subordina-se aos seguintes princípios
fundamentais:
1) Independência em relação a qualquer força ou instituição política, social, económica
ou religiosa;
2) Autonomia científica, pedagógica e cultural;
3) Estruturação em unidades orgânicas, baseada em áreas científicas, visando realizar
simultaneamente a justa autonomia e a necessária interdisciplinaridade de todas as
ciências;
4) Introdução do "sistema de unidades de crédito", nos termos da Declaração de Bolonha
e das normas que concretizam os princípios na mesma enunciados;

5) Incremento e aprofundamento das relações com as empresas e outras organizações,
de forma a tornar mais eficaz o ensino ministrado e a investigação científica realizada;
6) Colaboração e intercâmbio com instituições congéneres, nacionais e estrangeiras,
designadamente dos países e povos de língua portuguesa;
7) Participação do corpo docente e do corpo discente nas decisões de carácter científico
ou pedagógico.
O ISMAT, por ser uma Instituição tutelada pela COFAC, Crl, integra o Grupo Lusófona, que
tem uma natureza iminentemente internacional, sendo a sua principal missão “contribuir
para o Desenvolvimento dos Países e Povos de Língua Portuguesa”, está presente em
Portugal, Brasil, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo-Verde e Angola.
Ocupando o seu lugar neste grupo de educação, e exercendo a sua atividade no Sul de
Portugal, o ISMAT, procura também internacionalizar-se de modo a criar um ambiente
de ensino/aprendizagem inovador, atrativo, gerador de competências técnicas,
cientificas e sociais, que contribua para o desenvolvimento pessoal e profissional dos
nossos estudantes, colaboradores (docentes e não docentes), da região em que se insere,
e também do País e da Europa.
A cooperação internacional, dentro e fora da Europa é, assim, para nós uma prioridade e
pretendemos impulsionar os nossos esforços no alargamento das nossas parcerias para
o desenvolvimento académico com IES Europeias e Overseas (em particular no norte de
África, devido à proximidade), com o objetivo de permitir aos nossos estudantes, pessoal
docente e não docente um leque alargado de possibilidade de destinos de mobilidade,
que constituam experiência diferenciadoras e verdadeiros contributos para a sua
valorização profissional e pessoal. Ao mesmo tempo, criar as condições para que
estudantes docentes e não docentes que nos visitam, possam ser integrados, acolhidos
e realizem connosco uma experiência de mobilidade que contribua para a aquisição de
competências, que no regresso ao seu país de origem, possam fazer a diferença no acesso
ao mercado de trabalho e no seu percurso de vida.
Assim são nossos objetivos estratégicos que orientam as nossas atividades para a
internacionalização, para a cooperação com outras Instituições de Ensinos Superior são:
 Fazer do Campus Universitário um espaço de desenvolvimento dos valores
europeus para a educação onde todos possam crescer enquanto cidadãos,
reforçando os da cidadania europeia;
 Consolidar a estrutura de apoiar os nossos alunos, docentes e pessoal não
docente, quer com a criação de parcerias, quer com a criação de apoios
financeiros e humanos, para que participarem em projetos de mobilidade
internacional e desenvolver as suas capacidades académicas, profissionais e
pessoais;
 Envolver todos recursos humanos e materiais na receção de alunos, docentes e
pessoal não-docente, onde estes possam desenvolver as suas capacidades
académicas, profissionais e pessoais;

 Investir no empreendedorismo e inovação, através da investigação e do
desenvolvimento de projetos investigação, bem como da partilha de
conhecimentos e experiências com outras instituições nacionais e internacionais;
 Reforçar continuamente as ligações com a Sociedade, respondendo com oferta
formativa adequada aos desafios do nosso tempo, onde todos encontrem
resposta aos seus desejos de realizam pessoal e profissional.
----------------------------------- / ----------------------------------- / -----------------------------------

ISMAT is an institution of university higher education, whose public interest was
recognized by Decreto-Lei n.º 194/2004, de 17 de agosto, having COFAC (Cooperative
Training and Cultural Animation, CRL) as founding entity. According to the applicable legal
regime, ISMAT is part of the national education system and is headquartered in Portimão.
Under the law, ISMAT can decentralize its organizational units, as well as create
cooperation agreements with universities, polytechnic institutes or other public or private
entities, national or foreign, and to award degrees and diplomas in association.
ISMAT has as general objectives:
1) To administer university higher education in the different areas of knowledge;
2) Conduct research studies and scientific and technological research.
ISMAT's specific objectives are:
1) University higher education, to all legally permissible degrees;
2) Human, cultural, scientific, technical and technological training;
3) Conducting fundamental and applied research;
4) Active participation in the national education system;
5) The provision of services to the community, with a view to reciprocal valorization,
rationalization and maximum use of national resources;
6) Lifelong education and lifelong learning;
7) The contribution, within its sphere of activity, to the development of Portugal,
international cooperation and the rapprochement between peoples, with special
emphasis on the Portuguese-speaking peoples and the sub region in which it operates.
In carrying out its mission, ISMAT is subordinate to the following fundamental principles:
1) Independence from any political, social, economic or religious force or institution;
2) Scientific, pedagogical and cultural autonomy;
3) Structuring in organic units, based on scientific areas, aiming simultaneously to achieve
the just autonomy and the necessary interdisciplinary of all the sciences;
4) Introduction of the "system of credit units", in accordance with the Bologna Declaration
and the norms that implement the principles in the same statements;

5) Increasing and deepening relations with companies and other organizations, in order
to make more effective the teaching and scientific research carried out;
6) Collaboration and exchange with similar institutions, national and foreign, namely the
Portuguese speaking countries and peoples;
7) Participation of faculty and students in scientific or pedagogical decisions.
ISMAT, as an Institution under the COFAC, Crl, is part of the Lusophone Group, which has
an international nature, being its main mission "to contribute to the Development of
Portuguese-Speaking Countries and Peoples", is present in Portugal, Brazil, Mozambique,
Guinea-Bissau, Cape Verde and Angola.
Occupying its place in this group of education, and exercising its activity in the South of
Portugal, the ISMAT also seeks to internationalize in order to create an innovative
teaching/learning environment, attractive, generating technical, scientific and social
skills, which contributes to the personal and professional development of our students and
staff, the region where it operates, and also the country and Europe.
International cooperation, within and outside Europe, is therefore a priority for us and we
intend to boost our efforts in extending our partnerships for academic development with
European HEIs and Overseas (particularly in North Africa, due to its geographical
proximity), with the aim of enabling our students, teaching and non-teaching staff, to
have a wide range of possibilities for mobility destinations, which constitute distinguishing
experiences and real contributions to their professional and personal development. At the
same time, to create the conditions so that visiting students, teachers and non-teaching
staff can be integrated, welcomed and have a mobility experience with us that contributes
to the acquisition of skills, that on their return to their country of origin, can make a
difference in access to the labour market and in their life path.
Thus, it is our strategic objectives that guide our activities towards internationalization,
towards cooperation with other Institutions of Higher Education are:
 Making the University Campus a space for the development of European values
for education where everyone can grow as citizens, reinforcing the European
citizenship;
 To consolidate the structure for students support, teachers and non-teaching staff,
either with the creation of partnerships, or with the creation of financial and
human support, so that they can participate in international mobility projects and
develop their academic, professional and personal capacities;
 To involve all human and material resources in the reception of students, teachers
and non-teaching staff, where they can develop their academic, professional and
personal skills;
 To invest in entrepreneurship and innovation, through research and development
projects, as well as sharing knowledge and experiences with other national and
international institutions;
 To continuously strengthen the links with the Society, responding with an
adequate formative offer to the challenges of our time, where everyone can find
an answer to their personal and professional accomplishment desires.

