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MISSÃO E RESPONSABILIDADES 

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS – DDRI 

As relações internacionais e mobilidade são áreas-chave de desenvolvimento estratégico da ESAI e são geridas 
pelo Departamento de Desenvolvimento e Relações Internacionais (DDRI). 
 
A missão do DDRI consiste em promover internacionalmente a ESAI e projetar, implementar, apoiar, monitorizar 
e coordenar a estratégia internacional. 
 
O DDRI é responsável pela promoção do envolvimento com programas internacionais, o incremento das 
colaborações internacionais de pesquisa/educação, promover a troca de experiências internacionais de ensino 
para alunos e promover a integração do pessoal docente. 
 
O DDRI é constituído por dois elementos, o Coordenador ERASMUS e um colaborador administrativo. O DDRI é 
também apoiado pelo Centro de Investigação Cientifica da Construção e do Imobiliário (CICCOI) e pelo Diretor 
de Curso da Licenciatura. 
 
O Coordenador ERASMUS é o principal interlocutor internacional tendo como funções, a escolha de parceiros, a 
preparação/celebração de Acordos Internacionais, a seleção de informações a serem divulgadas, a 
seleção/seriação dos candidatos às atividades de mobilidade, a atribuição de bolsas, a definição dos programas 
e preparação/acompanhamento das mobilidades. 
 
É igualmente responsável por selecionar a documentação a fornecer aos Alunos/Professores em Mobilidade, 
manter o contacto com os Coordenadores internacionais, pela transcrição das notas e pela supervisão do DDRI. 
 
O Colaborador administrativo tem como funções apoiar administrativa e financeiramente a celebração e gestão 
dos protocolos, organizar toda a informação relativa às Relações Internacionais, informar os alunos/professores 
sobre as potencialidades da mobilidade, presencialmente ou via email, responder a solicitações dos alunos, fazer 
a sua receção e integração. 
 
É igualmente responsável pela divulgação de informação institucional e dos cursos via internet (Newsletter, 
website, facebook, linkedin) e contacto direto, procede ainda à pesquisa e divulgação interna de bolsas e 
estágios e participa nos eventos relacionados com a mobilidade. 
 
Para mais informações, contacte: 
 
Coordenador ERASMUS:  Dr. Vitor Reis: vitorreis@esai.pt  
 
Departamento de Desenvolvimento e Relações Internacionais – DDRI 
Cristel Ferra: cristelferra@esai.pt  
 
Horário de Atendimento: 
Terças e Quintas-feiras das 15:00 às 17:00 
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