EPS - Erasmus Policy Statement
A ULHT foi oficialmente reconhecida em 1998 através do Decreto-Lei nº 92/98, de 14 de
abril. A entidade instituidora e legalmente responsável pela gestão e desenvolvimento da
Universidade é uma cooperativa de ensino sem fins lucrativos. A COFAC é atualmente a
maior cooperativa de ensino no país e a ULHT a maior instituição de ensino superior
universitário não público em Portugal. O nome da Universidade vem do termo
"Lusofonia" que denomina todos os países de língua portuguesa e os seus antecedentes
linguísticos e culturais comuns. Consciente dessa dimensão internacional, a instituição
procurou desde muito cedo atuar de forma global no maior número de áreas científicas,
nomeadamente quando consideradas as enormes carências de quadros capacitados na
generalidade das áreas nos países de língua portuguesa.
Os fundadores da Universidade tiveram desde muito cedo uma visão ambiciosa para a
Instituição, cuja missão central inclui a promoção de atividades educacionais e de
investigação que contribuam para o enriquecimento científico, cultural e económico de
todos os países que partilham a língua portuguesa como património comum.
A Universidade Lusófona assume-se assim como a instituição responsável pelo
desenvolvimento científico, cultural, social e económico deste espaço geográfico e
linguístico com mais de 200 milhões de habitantes.
Em ordem à prossecução destes objetivos a ULHT desenvolve atividades de formação,
investigação e prestação de serviços nas mais diversas áreas do conhecimento relevantes
para a sociedade, e procura constantemente e de forma ativa constituir-se como um
parceiro válido e imprescindível para todos aqueles que, como ela, acreditam que a
formação superior e o conhecimento são os principais elementos impulsionadores do
desenvolvimento e progresso da nossa sociedade.
O Programa ERASMUS+ é o instrumento determinante para a construção da dimensão
europeia da ULHT. Através participação ativa nas suas três KA’s, pretendemos contribuir
para o desenvolvimento pessoal, académico, profissional dos nossos estudantes,
colaboradores docentes e não docentes, para a inovação da investigação que fazemos,
para o reforço da internacionalização da nossa Universidade e para melhor cooperar e
servir a comunidade em que nos inserimos.
Propomo-nos envidar todos os esforços na implementação de boas práticas, assentes
numa politica de transparência e no estreitamento das relações cooperação com vista a:

 Promover ativamente a Mobilidade de Estudantes e Staff;
 Implementar, quer como coordenadores quer como parceiros, projetos em todos
os sectores da KA2, com especial relevo para as “European Univesities” e
“Erasmus Mundus Joint Master Degrees”;
 Implementar, quer como coordenadores quer como parceiros, projetos da KA3.
São nossos objetivos prioritários:
 Aumentar o grau de internacionalização do nosso Campus Universitário, através
do incremento do número de estudantes e staff em mobilidade, inbound e
outbound, bem como a participação dos nossos Centros e Unidades de
Investigação em projetos internacionais;
 Contribuir para o desenvolvimento humano, cientifico e tecnológico da Região e
quem nos encontramos, do País e dos países em que estamos presentes,
enquanto Grupo de Educação Internacional (Grupo Lusófona);
 Contribuir para a atratividade da Europa enquanto espaço de conhecimento,
ciência e inovação;
 Contribuir para a construção de uma cidadania europeia, mais solidária, mais
amiga do ambiente, mais consciente da diversidade que nos une;
 Contribuir para o desenvolvimento do empreendedorismo, através da inovação e
do conhecimento.
Para a implementação da nossa Política ERASMUS foi recentemente criada a Vice-Reitoria
para a Investigação e Internacionalização.
-------------------------- / --------- / -------------------------Lusofona University ULHT was officially recognized in 1998 through Decree-Law No.
92/98, of April 14th. The founding and legally responsible entity for the management and
development of the University is a non-profit teaching cooperative. COFAC is currently
the largest educational cooperative in the country and ULHT the largest non-public higher
education university institution in Portugal. The name of the University comes from the
term "Lusofonia" which names all Portuguese-speaking countries and their common
language and cultural background. Aware of this international dimension, the institution
tried from the beginning to act globally in the largest number of scientific areas, namely
when considering the enormous lack of professionals in most fields of study in the
Portuguese-speaking countries. The University's founders had an ambitious vision for the
institution from an early stage, whose central mission includes the promotion of
educational and research activities that contribute to the scientific, cultural and economic
development of all countries that share the Portuguese language as a common heritage.
The Lusofona University thus assumes itself as the responsible institution for the
scientific, cultural, social and economic development of this geographical and linguistic
space with more than 200 million inhabitants.
In order to pursue these goals, ULHT develops training, research and services in the most
diverse knowledge areas relevant to society, and constantly and actively seeks to
establish itself as a valid and essential partner for all those who, as well as the university

believe that higher education and knowledge are the main drivers of the development
and progress of our society.
The ERASMUS + Program is therefore the key instrument for building the European
dimension of ULHT. Through active participation in its three KA's, we intend to contribute
to the personal, academic and professional development of our students, teaching and
non-teaching staff, to our research innovation, for the strengthening of the University
internationalization and to better cooperate and serve the community in which we
operate.
We propose to make every effort to implement good practices, based on a policy of
transparency and the cooperation relations strengthening in order to:
 To actively promote the Students and Staff Mobility;
 Implement, both as coordinators and partners, projects in all the KA2 sectors,
with special emphasis on the “European Univesities” and “Erasmus Mundus Joint
Master Degrees”;
 Implement, either as coordinators or as partners the KA3 projects.
Our priority goals are:
 to increase our University Campus internationalization by increasing the students
and staff mobility numbers, both inbound and outbound, as well as the
participation of our Research Units and Centers in international projects;
 to contribute to the human, scientific and technological development of our
Region, our country and the other countries in which we are present as an
International Education Group (Lusofona Group);
 to contribute to Europe's attractiveness as a knowledge, science and innovation
area;
 to contribute to the construction of European citizenship, more solidary, more
environmentally friendly, more aware of the diversity that unites all of us;
 contribute to the entrepreneurship development, through innovation and
knowledge.
For the implementation of our ERASMUS Policy, the Vice-Rectorate for Research and
Internationalization was recently created.

