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A atual estratégia de internacionalização e modernização da UCP assenta no compromisso institucional de incutir um modelo
de internacionalização integrada (“comprehensive internationalization”). Esta estratégia tem sido desenvolvida através das
seguintes ações:
-reforço da contratação de docentes e investigadores a nível internacional, com um enfoque especial na contratação de
docentes do sexo feminino;
-formação contínua dos recursos humanos e requalificação dos mecanismos comunicacionais para apoio à
internacionalização;
- programas de intercâmbio e acordos de cooperação internacionais, em todos os cursos conferentes de grau;
- programas de estudos internacionais conjuntos (diplomas conjuntos, duplos ou múltiplos);
- cursos totalmente lecionados em Inglês, e adaptação de outros de forma a permitir uma lecionação parcial em Inglês;
-alianças estratégicas com universidades católicas de investigação e de reputação internacional;
-formação de um conjunto de cadeiras totalmente lecionadas em inglês nas várias áreas de ensino abertas à frequência por
parte de alunos de outros cursos, o “Liberal Arts Curriculum”;
-aumento do número de estudantes internacionais e de intercâmbio;
-consciencialização de professores, alunos, colaboradores e convidados relativamente à internacionalização como processo
transversal a toda a comunidade académica.
A participação no Programa Erasmus+ tem-se revelado fundamental para o desenvolvimento de muitas destas vertentes,
nomeadamente no que se refere ao incremento da mobilidade de estudantes, docentes e colaboradores e à qualificação
interna de recursos humanos para apoio à internacionalização (destaque para o reconhecimento da importância crescente da
“internacionalização em casa” que, na UCP, se tem concretizado, com bastante sucesso, na organização de staff weeks
internacionais e, a nível interno, na realização de workshops destinados a colaboradores de diversos serviços).
A internacionalização integrada assume também como uma das suas principais vertentes a transformação digital da
Universidade. A transformação digital é um compromisso institucional estrategicamente integrado e referido no Plano
Estratégico da UCP como a iniciativa “Católica 4.0”. Por isso, desafios lançados pelo Programa Erasmus+ relativos à
implementação de procedimentos que contribuam para a preservação do ambiente e agilizem o acesso à informação e a
serviços associados à mobilidade, nomeadamente o “Erasmus Without Paper” e o Cartão Europeu de Estudante (“European
Student Card”), são encarados pela UCP como uma oportunidade de desenvolvimento de uma das suas principais estratégias.
Também em conformidade com os valores definidos para a construção do Espaço Europeu da Educação (European Education
Area), a UCP promove ativamente um modelo de universidade inclusiva, de que são exemplos, entre outros, a criação do
Fundo Papa Francisco e a parceria com a Plataforma Global para os Estudantes Sírios. Outras iniciativas propostas no âmbito
do Espaço Europeu da Educação em que a UCP está envolvida são, como já referido, a adesão à iniciativa das Universidades
Europeias e ao Cartão Europeu de Estudante.

