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1. Taxa de resposta 
 

 
Gráfico nº 1 - Frequência percentual de respostas dos estudantes Erasmus Incoming 

 

Todos os estudantes que a ESD acolheu em mobilidade no âmbito do programa Erasmus 
(estudantes Erasmus incoming), no ano letivo 2017/2018, foram convidados a participar neste 
inquérito, tendo-se obtido uma taxa de resposta de 50%. 
 
Dado o pequeno número de respondentes a análise ao inquérito será apenas descritiva, sem 
recurso a visualização gráfica. 
 
 
 

2. Informações sobre a ESD e período de mobilidade 
 
Dos três estudantes Erasmus incoming respondentes ao inquérito, para dois a ESD foi a 
primeira escolha de escola de destino, enquanto para um foi a segunda escolha. 
Estes estudantes tiveram conhecimento da ESD: através de estudantes da ESD que já 
realizaram mobilidade Erasmus na sua Escola (2) e através de estudantes da sua Escola (1). 
Os estudantes encontraram alojamento através da internet (2) e através da lista de contactos 
fornecida pela ESD (1). 
 
Em relação às matérias de estudos da ESD, dois estudantes referiram que estas 
corresponderam às expetativas iniciais, enquanto para um dos estudantes as matérias de 
estudos não corresponderam às expetativas. 
Os estudantes Erasmus incoming foram bem acolhidos na ESD, 2 em 3 estudantes indicaram 
ter sido bem recebidos pelos docentes e, igualmente, 2 em 3 indicaram ter sido bem recebidos 
pelos estudantes.  
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3. Dificuldades com a língua  
 
Dos três estudantes incoming, um indicou que teve dificuldades com a língua.  
Os três estudantes tiveram acesso ao curso de língua portuguesa providenciado pelo IPL, 
sendo que apenas um deles considerou o curso útil. 
 
 
4. Sugestões para a melhoria do funcionamento do Gabinete de Relações Internacionais da 

ESD  
 
Em relação ao funcionamento do Gabinete de Relações Internacionais da ESD, os comentários 
registados pelos estudantes Erasmus incoming foram: 
“o processo de mobilidade ficou um pouco aquém das expetativas, pois os documentos podiam 
ser mais claros e o processo mais rápido”; 
“por vezes, informações importantes sobre a Escola (workshops, etc) que os estudantes da ESD 
recebiam por email não nos chegavam, era importante que essas informações seguissem 
também para os emails dos estudantes Erasmus.” 
 
 
5. Conselhos para os colegas que realizem mobilidade Erasmus no futuro 
 
Os estudantes Erasmus incoming não indicaram conselhos para os alunos que venham a 
realizar mobilidade no futuro, apenas um dos estudantes indicou que ficou “muito contente 
por ter conseguido realizar mobilidade Erasmus na ESD”. 


