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Atualmente, em que consiste a vossa 
oferta formativa? 
A Universidade Europeia está focada no 
caminho da diferenciação positiva no 

ensino superior em Portugal, destacando-se por 
ser uma instituição vanguardista, onde a inovação, 
aliada à qualidade, é uma dimensão fundamental. 
Contamos com mais de 60 programas em áreas 
como Gestão, Direito, Psicologia, Recursos Huma-
nos, Marketing, Design, Comunicação, Desporto, 
Informática e Tecnologias ou Hotelaria e Turismo 
onde, em vários destes, somos líderes de mercado. 
Estamos a avançar para novos terrenos, de grande 
atratividade em termos de procura, como a ciência 
de dados aplicada à gestão, bem como a comple-
mentar a nossa oferta através de dois novos douto-
ramentos: Psicologia e Desenvolvimento de Jogos 
Digitais, ambos a iniciar no próximo ano letivo.

Quais as grandes apostas neste momento? 
De olhos postos no futuro, e apoiados na estrutura 
das nossas Instituições em Espanha, nomeada-
mente a Universidad Europea de Madrid, temos 
vindo a apostar no desenvolvimento de modelos 
de ensino a distância e totalmente online. Com 
elevada qualidade académica, flexíveis e adaptados 
ao estudante, foram desenvolvidos por especialistas 
em aprendizagem online e estão dotados de tecno-
logia de ponta. A Universidade Europeia Online tem 
como objetivo formar profissionais que respondam 
aos desafios do mercado através da investigação 
científica e do Learning by Doing. No ensino pre-
sencial, apostamos em formações adaptadas às 
necessidades da sociedade. Não podemos parar, 
pois o contexto muda muito rapidamente e só as 
instituições mais ágeis poderão ser bem sucedidas 

Prestes a completar 9 anos de actividade, a  
Universidade Europeia pauta-se por um modelo  
de ensino inovador e taxas de empregabilidade 

de cerca de 94%. Continuar a ser uma referência 
no ensino superior em Portugal, com uma oferta 
diversificada e multidisciplinar, orientada para  

a aprendizagem ao longo da vida, são as apostas  
desta instituição de ensino
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num momento em que a intensidade competitiva, 
que é global, se faz sentir mais que nunca.

Qual a visão da universidade para o futuro?
O Experiential Learning HyFlex, que alia as aulas 
presenciais com aulas a distância, garantindo uma 
experiência de ensino imersiva e o acesso à infor-
mação a partir de qualquer lugar, é a nossa visão 
para o futuro do ensino. Um modelo académico que 
define os princípios, instrumentos e objetivos do 
processo de ensino-aprendizagem e que pressupõe 
que seja o estudante a liderar a construção do seu 
conhecimento através de contextos de ensino 360º, 
facilitadores de aprendizagens, flexíveis e adaptados 
às características de cada um. 

Têm mais alguma aposta estratégica?
Temos a área de Ciências da Saúde, onde beneficia-
mos do facto de estarmos integrados num grupo 
ibérico com mais de 35 mil estudantes e com 25 anos 
de experiência. Além disso, o enorme expertise nesta 
área aliado a um corpo docente de enorme qualidade 
e meios singulares - o Hospital Simulado com tec-
nologia de ponta sito em Madrid – permitir-nos-á 
munir os futuros profissionais de novas ferramentas e 
formação adaptada aos novos tempos e necessidades. 
Temos, igualmente, o enorme desafio de transfor-
mar a Universidade Europeia numa universidade 
multidisciplinar e de posicionar o IADE numa 
instituição de Soft Steam. Por forma a otimizar a 
experiência do nosso estudante, a inovação far-se-á 
também por via da expansão das nossas instalações 
com a construção do novo campus universitário, na 
Lispolis, onde iremos reunir as 
principais valências da institui-
ção num só espaço.
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