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and the University 
of Minho
The visual identity of the University of 
Minho (UMinho), was inspired by the 
elements present in the coat of arms of its 
foundation: the winged serpent, the open 
book and the hyacinths on a silver field. 
The insignia of the University merge into 
the wisdom of the serpent, into the 
knowledge of the book and into the 
scientific modesty of the hyacinths - 
persistent flower that grows in harsh soil. 
For its distinct nature, the flower of the 
hyacinth became the basis for the 
iconographic representation of UMinho. 
The small flowers of six petals have a 
radial arrangement, mostly like a 
six-pointed star. Simplicity in shape is no 
doubt the desire of intelligence. 
From a flower a symbol was created. With 
the symbol, UMinho grew. In the future, it 
will flourish... sustainably!
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O jacinto 
e a Universidade 
do Minho
A identidade visual da Universidade do 
Minho (UMinho), inspirou-se nos  
elementos do Brasão da sua fundação: 
a serpente alada, o livro aberto e os 
jacintos em campo de prata. As insígnias 
da Universidade fundem-se na sabedoria 
da serpente; no conhecimento do livro e 
na humildade científica dos jacintos, flor 
persistente que cresce em solos agrestes. 
Pelo seu potencial de diferenciação, a flor 
do jacinto foi a base para a 
representação iconográfica da UMinho. 
As pequenas flores de seis pétalas 
apresentam uma estrutura radial em 
estrela de seis pontas. A simplicidade 
da forma é o desejo da inteligência. 
Da flor se criou um símbolo. Com o 
símbolo cresceu a UMinho. No futuro, 
florescerá… sustentavelmente!
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O percurso para a sustentabilidade é realizado nas 

três vertentes da missão da Universidade: o ensino, 

a investigação e a interação com a sociedade. A 

aposta na articulação entre o ensino e a 

investigação, bem como numa interação efetiva 

com os tecidos económico-produtivo, social e 

cultural da envolvente da UMinho levam ao 

desenvolvimento de vários projetos e iniciativas de 

natureza multidisciplinar e integradora, nos 

contextos regional, nacional e internacional.

Desta forma, a Universidade reinventa-se e afirma 

a importância do conhecimento na construção de 

um novo modelo de desenvolvimento.

The path to sustainability goes through three 

areas of the University's mission: teaching, 

research and interaction with society. The focus on 

the coupling between teaching and research, as 

well as on the effective interaction with the 

economic, social and cultural sectors surrounding 

UMinho has led to the development of various 

multidisciplinary projects and inclusive initiatives 

within the regional, national and international 

contexts.

Therefore, the University reinvents itself and 

affirms the importance of knowledge in the 

construction of a new development model.

Ensino
Education

Investigação
Research

Interação com 
a sociedade
Interaction 
with society
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Os pilares estratégicos da ideia de Universidade Completa 

consubstanciada pela UMinho incluem as apostas na 

investigação, na educação integral, na interação com a 

sociedade, na internacionalização, na inclusão e na gestão 

eficiente e transparente do posicionamento. Transversalmente 

a todos eles, a Universidade tem vindo igualmente a 

apostar numa abordagem subsidiária do posicionamento e 

atividade da Instituição e da sua comunidade académica – a 

sustentabilidade.

O compromisso da UMinho com a sustentabilidade é um dos 

resultados naturais do seu enunciado de missão e da sua 

cultura de responsabilidade. A aposta na sustentabilidade é, 

cada vez mais, uma forma coerente e consistente de concretizar 

a Universidade, no modo e naquilo que ensina, bem como nas 

marcas identitárias dos seus estudantes, nas temáticas de 

investigação, nos projetos de interação com a sociedade, na 

gestão dos seus campi e das suas infraestruturas.

Essa aposta é assumida ao mais alto nível e plasmada nas 

opções estratégicas da Instituição, como é o caso da subscrição 

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aprovados 

pela Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro de 2015, 

e da sua participação na Aliança formada pela rede portuguesa 

do United Nations Global Compact. 

É igualmente alimentada por atividades de diferentes estruturas 

da Universidade, em que equipas multidisciplinares se empenham 

em projetos de investigação, iniciativas com empresas e 

programas sociais que visam a inovação, o desenvolvimento 

sustentável, a qualidade de vida e a solidariedade, sobre as quais 

são dados alguns exemplos nesta publicação.

O contributo da Universidade do Minho para um futuro 

sustentável é crescente e consolida-se progressivamente 

através dos mais diversos contextos em que intervém. Mais de 

quatro décadas de história potenciam a nossa promessa de um 

futuro de transformações em prol da sociedade que servimos e 

ajudamos a evoluir para patamares mais altos de bem-estar e 

desenvolvimento. 

The strategic pillars of the idea of a Comprehensive  

University, embodied by UMinho, include a focus on  

research, integral education, interaction with society, 

internationalisation, inclusion, as well as on efficient  

and transparent management. Transversely, the University 

has also been committed to a subsidiary approach of 

the Institution’s position and activity and of its academic 

community: sustainability.

UMinho’s commitment towards sustainability is one of the 

natural results of its mission statement and its culture of 

accountability. The focus on sustainability is increasingly 

a coherent and consistent way to fulfil the University, in 

the way and in what it teaches, as well as in the identifying 

characteristics of its students, in research, in interaction with 

society projects, and in the management of its campuses and 

infrastructures.

This high commitment is shaped in the strategic options of the 

institution, as in the case of the subscription to the Sustainable 

Development Goals, approved by the General Assembly of 

the United Nations in September 2015, and its participation in 

the Alliance formed by the Portuguese network of the United 

Nations Global Compact. 

It is also fuelled by activities from different structures of 

the University, where multidisciplinary teams engage in 

research projects, business partneships with companies 

and social programmes aimed at innovation, sustainable 

development, quality of life and solidarity (some 

examples are presented in this publication).

The contribution of the University of Minho to a sustainable 

future is growing and strengthened progressively through the 

various contexts in which it operates. More than four decades 

of history enhance our promise of a future of transformations 

for the society we serve and help to evolve to higher levels of 

development and welfare. 

António M. Cunha

Reitor Rector



A construção de um mundo sustentável tem na educação 
e na educação superior fundamentos insubstituíveis. 
A Universidade do Minho, na definição da sua missão, 
explicita claramente a sua orientação para a promoção 
do desenvolvimento sustentável com base no saber, 
na criatividade e na inovação.

In education and higher education we find the basis for 
the construction of a sustainable world. The University of 
Minho, within the definition of its mission, clearly lays out 
its goal of promoting sustainable development based on 
knowledge, creativity and innovation.

Educação para a 
sustentabilidade

Education for 
Sustainability
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Educação superior para 
um mundo sustentável
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A aprovação da Declaração do Milénio, no ano 2000, pela 

Assembleia Geral da ONU exprimiu a convergência dos 

Estados membros em torno de compromissos e objetivos Estados membros em torno de compromissos e objetivos 

orientados para  “a plena proteção e a promoção dos direitos orientados para  “a plena proteção e a promoção dos direitos 

civis, políticos, económicos, sociais e culturais de todas as civis, políticos, económicos, sociais e culturais de todas as 

pessoas, em todos os países”. pessoas, em todos os países”. 

A adopção pela ONU, em 2015, dos Objetivos de A adopção pela ONU, em 2015, dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, que reiteram ou reveem os Desenvolvimento Sustentável, que reiteram ou reveem os 

Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, visou a elaboração de Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, visou a elaboração de 

um referencial para as políticas nacionais capaz de estruturar um referencial para as políticas nacionais capaz de estruturar 

a construção coletiva de um mundo mais justo - políticas que a construção coletiva de um mundo mais justo - políticas que 

assumam o combate à pobreza e à fome, que salvaguardem a assumam o combate à pobreza e à fome, que salvaguardem a 

segurança alimentar e a sustentabilidade da agricultura, que segurança alimentar e a sustentabilidade da agricultura, que 

proporcionem a educação inclusiva e a igualdade de género, proporcionem a educação inclusiva e a igualdade de género, 

que garantam o acesso à água e à energia, que favoreçam que garantam o acesso à água e à energia, que favoreçam 

o crescimento económico sustentado e o trabalho decente o crescimento económico sustentado e o trabalho decente 

para todos, que assegurem uma industrializapara todos, que assegurem uma industrialização sustentável, 

valorizando a inovavalorizando a inovação, que tornem as cidades lugares 

inclusivos, que fomentem padrões de consumo adequados, que inclusivos, que fomentem padrões de consumo adequados, que 

impulsionem o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, que impulsionem o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, que 

promovam sociedades pacíficas, inclusivas e justas.promovam sociedades pacíficas, inclusivas e justas.

A Educação Superior tem um papel insubstituível na 

identificação do que são os grandes desafios do nosso 

tempo, na disponibilização de instrumentos que permitam a 

sua interpelação e na formação de pessoas que os possam 

interpretar e sobre eles agir positivamente.

Na UMinho, objetivos desta ordem são perseguidos através 

de uma proposta educativa especializada que valoriza, entre 

muitas outras, áreas como a Arquitetura ou o Design de 

Produto, as Ciências do Ambiente ou a Engenharia Biológica, a 

Geografia e Planeamento ou a Educação, as Ciências da Saúde, 

a Produção Agrícola ou a Tecnologia e Gestão do Mar. Uma 

oferta educativa que é também multidimensional, integrando 

componentes de formação transversais, como acontece com a 

Opção UMinho existente nos cursos de licenciatura e mestrado 

integrado, e que se desenvolve num ambiente propiciador de 

uma educação integral, alargado a múltiplas experiências 

culturais, desportivas, de voluntariado e de solidariedade.
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Higher education for  
a sustainable world
The approval of the Millennium Declaration in 2000 by the 

General Assembly of the UN expressed the convergence of 

member states towards the commitments and goals that “strive 

for the full protection and promotion in all our countries of civil, 

political, economic, social and cultural rights for all”. 

UN’s adoption of the Sustainable Development Goals in 2015, 

which confirm or revise the Millennium Development Goals, are 

aimed at building a framework for national policies capable 

of structuring the collective construction of a more just world - 

policies that fight against poverty and hunger, safeguard food 

safety and sustainable agriculture, provide inclusive education 

and gender equality, ensure access to water and energy, 

encourage sustainable economic growth and decent jobs for all, 

ensure a sustainable industrialisation by focusing on innovation, 

make cities become inclusive places, encourage sustainable 

consumption habits, encourage sustainable use of terrestrial 

ecosystems, and promote peaceful, inclusive and just societies.

Higher education has an unparalleled role in identifying what 

are the major challenges of our time, in the availability of 

tools that allow their examination, as well as in the adequate 

education of people to further interpret and act positively on 

them.

At the UMinho, these goals are pursued through specialised At the UMinho, these goals are pursued through specialised 

educational programmes that value area, such as Architecture 

or Product Design, Environmental Sciences or Biological 

Engineering, Geography and Planning or Education, Health 

Sciences, Agricultural Production and Technology or 

Maritime Management, amongst others. An educational offer 

that is also multidimensional, incorporating cross-cutting 

components, and developed within a conducive environment 

for a comprehensive education extended to multiple cultural, 

sporting, volunteering and solidarity experiences.
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A UNESCO detém três instrumentos que contribuem, no seu 

conjunto, para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável 2016-2030: os sítios de Património Mundial Natural 

e Cultural, as Reservas da Biosfera e os Geoparques Mundiais. 

Em Portugal, existem atualmente quatro Geoparques Mundiais: 

Naturtejo, Arouca, Açores e Terras de Cavaleiros. A UMinho é 

uma referência internacional na geoconservação e disponibiliza, 

pela primeira vez, um curso a distância dirigido a todos os que 

pretendem conhecer melhor o que são geoparques.

UNESCO holds three instruments that, as a whole, contribute to 

achieving the Sustainable Development Goals 2016-2030: the 

World Cultural and Natural Heritage sites, Biosphere Reserves 

and World Geoparks. In Portugal there are currently four World 

Geoparks: Naturtejo, Arouca, Açores and Terras de Cavaleiros. 

UMinho is an international reference in geoconservation and 

provides, for the first time, a distance learning course aimed at 

all those interested in knowing more about geoparks. 

A geoconservação  
no ensino a distância

Geoconservation  
in distance learning
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Os jovens a  
Curtir Ciência

Youngsters  
enjoying science

Set in a former tannery in the historic area of Couros, the 

Living Science Centre of Guimarães - “Enjoying Science” - 

was inaugurated on 17 December, becoming the 20th centre 

of the National Network Ciência Viva (Living Science). It was 

designed by professors of the School of Engineering and shows 

youngsters the contribution of technology towards sustainable 

development and the welfare of all. 

In this heritage site the presented themes show solutions for 

quality of life enhancement, efficient use of technology and the 

reuse of materials such as plastics, and thus raising awareness 

amongst youngsters on the sustainability of our planet.

Instalado numa antiga fábrica de curtumes da zona histórica 

de Couros, foi inaugurado em 17 de dezembro, o Centro 

Ciência Viva de Guimarães - “Curtir Ciência” - 20º da Rede 

Nacional Ciência Viva. Foi concebido por docentes da Escola 

de Engenharia e demonstra aos mais jovens a contribuição da 

tecnologia para o bem-estar e o desenvolvimento sustentado. 

Num espaço classificado e exemplarmente preservado, 

mostram-se soluções para promover a qualidade de vida, o 

uso eficiente da tecnologia e a reutilização de materiais, como 

os plásticos, sensibilizando para a sustentabilidade do planeta.



Investigação: 
garantir o futuro

Research: 
ensuring the future
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Research: 
ensuring the future

the University of minho has been developing extensive 
r&d work with a view to meeting the challenges of 
contemporary society, particularly in the area of   
sustainable development.
the r&d centres of Uminho have been concentrating 
their work on several important fields, assumed as 
fundamental factors for the development of territories: 
sustainability and energy; urban rehabilitation; 
industrial ecology and the use of natural resources; 
environmental biotechnology and bioengineering 
and the study of landscapes and heritage. there is 
also relevant r&d work in the field of food safety, new 
packaging, biodegradable materials, bioplastics, 
and new applications for cork and other forest-
based materials. Uminho has also been developing 
research in the field of conservation and sustainable 
use of oceans and marine resources, as well as in the 
promotion of marine resources and waste in high 
value-added applications. in the field of health, we 
highlight community medicine, and research in the field 
of healthy ageing and chronic diseases. it is also worth 
mentioning the research developed in the automotive 
sector with a view to introducing innovation in products, 
processes and services, such as the case of noise 
cancellation systems, new sensors, and an all-plastic 
chassis, amongst others. 

A Universidade do Minho tem vindo a desenvolver um 
amplo trabalho de investigação e desenvolvimento 
(I&D), que procura responder aos desafios da 
sociedade contemporânea, nomeadamente na área do 
desenvolvimento sustentável.
Os centros de I&D da UMinho têm vindo a trabalhar 
na área da sustentabilidade e energia, da reabilitação 
urbana, ecologia industrial e utilização de recursos 
naturais, biotecnologia ambiental e bioengenharia e 
estudo das paisagens e do património, que são assumidos 
como vetores fundamentais do desenvolvimento dos 
territórios. Existe também trabalho de I&D relevante no 
domínio da segurança alimentar, novas embalagens, 
materiais biodegradáveis, plásticos de origem natural 
e novas aplicações para a cortiça e outros materiais 
de origem florestal. A UMinho tem igualmente vindo 
a desenvolver investigação na área da conservação 
e utilização sustentável dos oceanos e dos recursos 
marinhos, bem como na valorização de recursos e resíduos 
marinhos para aplicações de alto valor acrescentado. 
Na área da saúde salienta-se a medicina comunitária, e 
a investigação na âmbito do envelhecimento saudável e 
das doenças crónicas. É ainda de destacar a investigação 
aplicada na área da mobilidade automóvel, onde se 
procura introduzir inovações ao nível dos produtos, 
processos e serviços, sendo exemplos sistemas de 
cancelamento de ruído, novos sensores, chassis 
totalmente em plástico, entre muitos outros. 



IB-S
The Institute of Science and Innovation for Bio-Sustainability 

(IB-S), whose infrastructures are located at the campi of 

Gualtar, in Braga, and Azurém, in Guimarães, is a partnership 

between the Molecular and Environmental Biology Research 

Centre (CBMA) and the Institute for Sustainability and 

Innovation in Structural Engineering (ISISE) of UMinho. IB-S 

aims at the development of cutting-edge research and 

innovation in Sustainability Sciences with special focus on the 

combined sustainability of built and natural environments 

activity in close collaboration with the business community.

The IB-S research is based in the two axes: Sustainability and 

Energy. These cross with three main research lines, namely: 

Urban Rehabilitation; Industrial Ecology/Natural Resources and 

Sea, Coast and Ports. 

O Instituto de Ciência e Inovação para a Bio-Sustentabilidade 

(IB-S), cujas infraestruturas se localizam nos campi de 

Gualtar, em Braga, e Azurém, em Guimarães, é uma parceria 

entre o Centro de Biologia Molecular e Ambiental (CBMA) 

e o Institute for Sustainability and Innovation in Structural 

Engineering (ISISE) da UMinho. O objetivo é o desenvolvimento 

de investigação de ponta na área das Ciências da 

Sustentabilidade com especial ênfase para a sustentabilidade 

combinada do ambiente construído e do ambiente natural, em 

colaboração próxima com o tecido empresarial.

A investigação do IB-S cruza dois eixos - Sustentabilidade e 

Energia - com três linhas de investigação: Reabilitação Urbana; 

Ecologia Industrial/Recursos Naturais e Mar, Costa e Portos. 
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Campus do Mar  
mais do que um  
projeto pedagógico

Reunindo três universidades galegas, quatro universidades 

portuguesas e organismos públicos de investigação, o Campus 

do Mar e o programa doutoral associado têm contribuído 

para aprofundar as relações de investigação existentes 

entre os vários intervenientes. Assumido como um polo de 

desenvolvimento em todos os assuntos relacionados com o 

mar, pretende fornecer formação de ponta no máximo possível 

de domínios de I&D, potenciando ainda novas parcerias dentro 

do consórcio.

A partnership between three Galician universities, four 

Portuguese universities and public research institutions, 

Campus do Mar and the associated doctoral program 

have contributed to deepen existing research relationships 

between the various stakeholders. Assumed as a development 

centre in all matters concerning the sea, the project aims to 

provide advanced training in all possible R&D fields, while still 

enhancing new partnerships within the consortium.

Campus do Mar  
more than a  
pedagogical project
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… in the sea  
of Esposende

… no mar  
de Esposende
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A UMinho e a Câmara Municipal de Esposende assinaram um 

Protocolo de Cooperação, no qual se manifesta o interesse 

comum na instalação, nos terrenos da antiga Estação Rádio 

Naval da Apúlia, de uma nova e moderna infraestrutura de 

investigação, desenvolvimento e inovação, que servirá de 

base à operação do Instituto Multidisciplinar de Ciência e 

Tecnologia Marinha a criar pela UMinho. No âmbito desse 

Instituto, a UMinho irá monitorizar, avaliar e desenvolver 

estratégias de sustentabilidade e valorização dos recursos 

marinhos e da orla costeira, com um papel relevante no 

desenvolvimento económico da região e na proteção e 

sustentabilidade do Parque Natural do Litoral Norte. O mesmo 

protocolo, prevê ainda a instalação, no Forte de S. João 

Baptista, de um centro de divulgação científica focado em 

atividades marinhas.

The UMinho and Esposende City Hall signed a Protocol 

of Collaboration, in which they state the common interest 

in the installation, in the lands pertaining to the old Naval 

Radio Station of Apúlia, of a new and modern infrastructure 

for research, development and innovation that will serve as 

headquarters for the Multidisciplinary Institute for Marine 

Science and Technology to be created by UMinho. On the 

scope of this Institute, the University will monitor, evaluate 

and develop sustainability and valorization strategies of the 

marine resources and the cost line, with an important role in the 

economic development of the region and in the protection and 

sustainability of the Natural Park of the North Coast.  Within 

the same protocol, a new Centre of Scientific Dissemination 

focused in marine activities is also planned to be created at the 

Fort of ‘São João Baptista’.



MARMED  
Innovating  
biomedical products  
from marine resources

MARMED  
Produtos biomédicos 
inovadores a partir da 
valorização de recursos 
marinhos

O Projeto MARMED, cofinanciado pelo Programa Transnacional 

do Espaço Atlântico e contando com o envolvimento de 

parceiros de 5 países (Espanha, França, Irlanda, Reino Unido 

e Portugal), teve como objetivo a valorização sustentável de 

subprodutos de origem marinha resultantes da laboração de 

empresas transformadoras de pescado, com demonstração 

de casos reais através da colaboração com empresas da 

região, visando o desenvolvimento de aplicações para a área 

biomédica. Como exemplo, neste projeto foram isolados 

compostos de elevado valor a partir de subprodutos como 

peles e espinhas de peixe, utilizados para a produção 

de sistemas para aplicação em engenharia de tecidos 

humanos. Graças a este esforço, a indústria do setor poderá 

identificar estratégias e parceiros para a criação de produtos 

inovadores sustentáveis para a área biomédica resultando da 

valorização de subprodutos, com claro impacto ambiental e 

socioeconómico.

The project MARMED, co-funded by the Atlantic Space 

Transnational Program, and counting with the involvement 

of partners from 5 countries (Portugal, France, Ireland, United 

Kingdom and Portugal) had as main goal the sustainable 

valorization of marine origin sub products resulting from the 

work of fish transforming companies, with demonstration 

of real cases through the cooperation with companies of 

the region, aiming at development of applications for the 

biomedical field where instaled. As example, in this project, 

high value compounds were instaled from sub products such 

as fish skins and bones, used for the production of systems for 

application in human tissue engineering. Thanks to this effort, 

the industry of the sector might identify strategies and partners 

for the creation of innovating and sustainable products for the 

biomedical field resulting from the valorization of sub products 

with clear environmental and socio-economic impact.
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NOVOMAR  
Valorização dos recursos 
e resíduos marinhos

O projeto NOVOMAR, cofinanciado pelo FEDER no âmbito 

do POCTEP, coordenado pela UMinho e contando com a 

participação de mais 5 instituições do Norte de Portugal e 

Galiza, permitiu prosseguir uma estratégia de valorização 

de recursos marinhos e seus subprodutos originados em 

indústrias processadoras de pescado e conserveiras, através 

do desenvolvimento de aplicações de alto valor acrescentado 

com interesse para vários sectores industriais, como o 

alimentar, ambiental, biotecnológico, cosmético, farmacêutico 

e biomédico. 

Juntamente com o esforço de projetos anteriores, 

estabeleceu-se o Centro Multipolar de Valorização de 

Recursos Marinhos (CVMar), contando com a participação 

de 15 instituições de 4 países diferentes (Portugal, Espanha, 

França e Reino Unido), um esforço multidisciplinar que 

pretende atuar como parceiro do tecido industrial no sentido 

de encontrar soluções que permitam explorar os recursos 

marinhos assegurando a sua sustentabilidade.
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NOVOMAR  
Valorization of marine 
resources and residues

The project NOVOMAR, funded by FEDER on the scope of 

POCTEP, coordinated by UMinho and counting with the 

participation of other 5 institutions of the North of Portugal and 

Galiza, allowed to pursue a strategy of valorization of marine 

resources and its sub products originated in fish and caning 

process industries, through the development of high value 

applications with interest for several industrial sectors, like food, 

environment, biotechnology, cosmetics, pharmaceutical and 

biomedical. 

Together with the effort of previous projects, the Multipolar 

Centre for the Valorization of Marine Resources (CVMar) was 

established, counting with the participation of 15 institutions 

from 4 different countries (Portugal, Spain, France and United 

Kingdom), a multidisciplinary effort that intends to perform as 

partner to the industrial tissue in a way to find solutions that 

allow o explore marine resources assuring its sustainability. 
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How to treat waste water with high content of fat, while 

preserving the environment? This reality affects various 

industrial sectors, such as dairy, livestock, fish processing, olive 

oil and refineries. The spin-off Ambisys, linked to the Centre 

of Biological Engineering and the Monte Group, developed 

a reactor that treats water, organic waste and effluents, 

converting them back into biogas.

The pioneering system, internationally patented, has already 

received the BES Innovation Prize, the National Environmental 

Innovation Award and Lettinga Prize. This compact process for 

solid waste retention is aimed at a niche market of high rate 

anaerobic technology.

Ambisys 
Da gordura se fez luz

Ambisys 
Fat became light

Como tratar águas residuais com alto teor de gordura, 

preservando o ambiente? Esta realidade atinge vários setores 

industriais, como laticínios, pecuária, transformação de peixe, 

azeite e refinarias. A spin-off Ambisys, ligada ao Centro de 

Engenharia Biológica e ao Grupo Monte, desenvolveu um 

reator que trata a água, os resíduos orgânicos e os efluentes, 

reconvertendo-os em biogás.

O sistema pioneiro, patenteado internacionalmente, já recebeu 

o Prémio BES Inovação, o Prémio Nacional de Inovação 

Ambiental e o Prémio Lettinga. O processo compacto com 

retenção de sólidos destina-se a um nicho de mercado da 

tecnologia anaeróbia de alta carga.
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The Landscape, Heritage and Territory Laboratory (Lab2PT) 

is a multidisciplinary R&D unit devoted to the study of 

resources, landscapes and heritage as fundamental vectors of 

development of the territories, particularly with regard to the 

implementation of practices of innovation, regeneration and 

valorisation of sites, buildings and products. For this purpose, 

the Lab2PT uses the potential of natural and cultural heritage 

to propose and implement projects with social and economic 

impact, contributing to the development of economic activities 

linked to tourism, to cultural industries and to the creation of 

new products and services.

O Laboratório de Paisagens, Património e Território (Lab2PT) 

é uma unidade de I&D de cariz multidisciplinar, vocacionada 

para o estudo dos recursos, das paisagens e do património 

entendidos como vetores fundamentais do desenvolvimento 

dos territórios, nomeadamente no que respeita à 

implementação de práticas de inovação, de regeneração 

e de valorização de sítios, construções e produtos. Para o 

efeito, utiliza as potencialidades do património natural e 

cultural para propor e implementar projetos com impacto 

social e económico, que contribuam para o desenvolvimento 

das atividades económicas ligadas ao turismo, às indústrias 

culturais e à criação de novos bens e serviços.

LAB 2PT
CENTRO DE INFORMAÇÃO GEOESPACIAL DO EXÉRCITO
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The environmental directives applied to a wide range of industrial 

sectors has been key drive for the development of better eco-

friendly materials, aiming to reduce emissions and respective 

carbon footprint. This drive has been significantly pushed by 

more social peer exposed sectors, such as the mobility industry, 

particularly the automotive sector. The Valorcel project allowed for 

the development of bio based compounds reinforced with cellulose 

fibres, with a view to foster the application of these materials in 

eco-sustainable and added value products.

Valorcel
Biopolímeros Biopolímeros 
ecológicos ecológicos 
e resistentese resistentes

Valorcel
Strength
biopolymers

As diretivas ambientais aplicadas a vários setores da indústria 

têm motivado a introdução de materiais mais eco-sustentáveis 

no desenvolvimento de componentes em plástico, com vista à 

redução da emissão de gases de estufa e da respetiva pegada 

de carbono e consequente emissão dos gases de estufa. Esta 

tendência tem sido fortemente alavancada por setores mais 

expostos a esta necessidade, como é o caso da indústria da 

mobilidade, em particular o setor automóvel. O projeto Valorcel 

permitiu o desenvolvimento de compostos de origem biológica, 

reforçados com fibras de celulose, valorizando a sua aplicação 

em produtos eco-sustentáveis de elevado valor acrescentado.
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A UMinho e a Bosch Car Multimedia estabeleceram uma parceria 

para desenvolver conhecimento e tecnologia relativos à próxima 

geração das soluções multimédia de veículos inteligentes - Bosch 

& UMinho Partnership: Shaping the Future of Innovation in Car 

HMI. Esta parceria busca a inovação ao nível dos produtos, 

dos processos de fabrico e das ferramentas de controlo de 

qualidade, criando novos sistemas de amortecimento de ruído, 

desenvolvendo chassis inteiramente em plástico e reduzindo 

o peso e o material dos componentes. Melhoram-se, assim, 

as condições no interior automóvel e reduz-se o consumo de 

combustível, diminuindo também o seu impacto ambiental.

UMinho and Bosch Car Multimedia established a partnership 

with the aim of developing knowledge and technology for the 

next generation of smart vehicles multimedia solutions - Bosch 

& UMinho Partnership: Shaping the Future of Innovation in 

Car HMI. This partnership aims at the innovation of products, 

manufacturing processes, and quality control tools, creating 

new sound abating systems, developing full polymeric chassis 

and lightweighting car components. The conditions in the 

vehicles’ interior will, thus, be improved and fuel consumption 

reduced, concurrently diminishing their environmental impact.

Novas interfaces  
na mobilidade

New interfaces  
in mobility
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Interação com a sociedade 
rumo à sustentabilidade

Interaction with society 
on the path to sustainability



Interação com a sociedade 
rumo à sustentabilidade

Interaction with society 
on the path to sustainability

Uminho has been incorporating sustainability values in 
its teaching and research projects, as well as in the 
transfer and enhancement of generated knowledge.

this strategic commitment has been a catalyst for 
new ideas and has foster innovation, the creation of 
multidisciplinary teams and the analysis of societal 
challenges through a holistic and integrated view 
of different areas of knowledge. our researchers 
are making important contributions towards a 
sustainable future and the improvement of quality of 
life - from the recovery of waste to the development 
of more environmentally friendly and resilient cities, 
from innovative solutions for water treatment to the 
conservation of natural and built environment. thus, 
Uminho assumes a desire to strengthen its central 
position in the knowledge network by consolidating it, 
especially through projects developed in partnership 
with industries and other institutions. 

A UMinho tem vindo a incorporar os valores da 
sustentabilidade nos seus projetos de ensino e de 
investigação, assim como na transferência e na 
valorização do conhecimento gerado.

Esta opção estratégica tem catalisado novas ideias 
e a fomentado a inovação, pela constituição de 
equipas multidisciplinares e a análise de desafios 
societais, através de uma visão holística e integrada de 
diferentes áreas do conhecimento. Desde a valorização 
de resíduos à conceção de cidades mais ecológicas 
e resilientes, desde soluções inovadoras para o 
tratamento da água à conservação dos ambientes 
naturais e construídos, os nossos investigadores 
estão a dar importantes contributos para um 
futuro sustentável e para a melhoria da qualidade 
de vida. A UMinho assume assim a uma vontade de 
reforçar a grande centralidade que possui na rede de 
conhecimento, consolidando o seu posicionamento 
destacado, principalmente no contexto dos projetos em 
co-promoção e projetos mobilizadores.
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Laboratório 
da Paisagem 

Landscape  
Laboratory 

The Landscape Laboratory is the result of a partnership 

between the Municipality of Guimarães and UMinho, including 

the participation of the University of Trás-os-Montes and Alto 

Douro (UTAD). This partnership aims to promote knowledge 

and innovation in order to contribute to the implementation 

of sustainable development and environmental policies. In 

this context, environmental awareness-raising actions have 

been developed, as well as research projects aimed at the 

construction of environmentally friendly and sustainable cities, 

promoting quality of life and sustainable development in urban 

areas. 

Nascido de uma parceria entre o Município de Guimarães 

e a UMinho, o Laboratório da Paisagem conta ainda com 

a participação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro (UTAD). Esta parceria visa promover o conhecimento e 

a inovação por forma a contribuir para a implementação de 

políticas ambientais e do desenvolvimento sustentável. Neste 

contexto, têm sido desenvolvidas ações de sensibilização 

e consciencialização ambiental, assim como projetos de 

investigação com o objetivo de contribuir para a construção de 

cidades ecológicas e sustentáveis, promovendo a qualidade de 

vida e o desenvolvimento sustentável em meio urbano. 
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Ecofoot
  Ecological dyeing

O tingimento ecológico revolucionou a indústria têxtil, reduzindo 

o seu impacto ambiental. Uma equipa da UMinho concebeu 

nanopartículas coloridas para tingir tecidos. Este processo não 

polui, não exige sal e poupa 70% da água. Além disso, a cor fica 

mais intensa, uniforme e sólida à lavagem ou atrito. 

O projeto, liderado por Jaime Rocha Gomes, da Escola de 

Engenharia, venceu o Grande Prémio BES Inovação, em 2011, e 

em 2012, deu origem à criação da spin-off Ecofoot. A tecnologia 

pioneira permite colorir fibras celulósicas de forma mais 

sustentável. A moda e a tinturaria digital são outras áreas em 

que a equipa quer afirmar-se no mercado internacional.

Ecological dyeing revolutionised the textile industry, reducing 

the environment impact. A team from UMinho conceived 

coloured nanoparticles to dye fabrics. This process neither 

pollutes nor requires salt, and can save up to 70% of water. 

Furthermore, the colour becomes more intense, homogeneous 

and resistant to washing or friction. 

The project, led by Jaime Rocha Gomes of the School of 

Engineering, won the Grand Prize of BES Innovation Awards, in 

2011, and in 2012 that led to the creation of the spin-off Ecofoot. 

The pioneering technology enables us to colour cellulosic fibres 

in a more sustainable way. Fashion and digital dyeing are other 

areas in which the team wants to assert itself on the international 

market.

Ecofoot
Tingimento ecológico
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Vale do Terva 
património inestimável

Terva Valley 
invaluable heritage

A valorização e gestão sustentadas do valioso património 

arqueológico, etnográfico e natural do vale superior do Rio 

Terva levaram o Município de Boticas e a UMinho a convergir 

na criação do Parque Arqueológico do Vale do Terva (PAVT), 

cujos valores remontam aos tempos da Pré-História Recente. 

O objetivo é a internacionalização da história milenar e da 

identidade cultural do território, apoiada na exploração das 

suas potencialidades e suportada pela investigação continuada 

e transferência de conhecimento. O PAVT assenta numa 

conceção bioeconómica. 

As evidências do Centro de Interpretação de Bobadela e as opções 

tomadas ao longo do tempo demonstram que a valorização do 

património constitui um pilar fundamental de qualquer estratégia 

de desenvolvimento que se pretenda sustentável.

The sustainable enhancement and management of the 

valuable archaeological, ethnographic and natural upper 

valley of Terva River led the municipality of Boticas and UMinho 

to jointly create the Terva Valley Archaeological Park (PAVT), 

whose values  date back to a Recent Prehistoric period. The goal 

is the internationalisation of the ancient history and cultural 

identity of the area, based on the exploitation of its potential 

and supported by continued research and knowledge transfer. 

The PAVT is based on a bioeconomic approach. 

Evidence from the Interpretation Centre of Bobadela and 

decisions made over time demonstrate that heritage promotion 

is a fundamental pillar of any development strategy envisaging 

sustainability.
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Vila do Bispo 
Município do Ano 
Portugal 2015

Vila do Bispo 
Municipality of the Year 
Portugal 2015

Vila do Bispo venceu o “Prémio Município do Ano, Portugal 2015” 

com o projeto “Festival de Observação de Aves & Atividades 

de Natureza de Sagres”. O concelho com apenas cinco mil 

habitantes foi distinguido em duas categorias. Entre os 36 

municípios nomeados recebeu o prémio regional (Algarve), que 

lhe permitiu concorrer e vencer o galardão “Município do Ano, 

Portugal 2015”.

Este Festival assenta na promoção dos valores naturais do 

concelho, com especial relevo para as aves migradoras que 

passam por esta região na sua deslocação para África, na 

altura do outono. 

Vila do Bispo won the “Municipality of the Year, Portugal 

2015” Award with the project “Birdwatching Festival & Nature 

Activities - Sagres”. The municipality, with only five thousand 

inhabitants, was distinguished in two categories. Amongst 

36 nominated municipalities, it received the regional award 

(Algarve), which allowed Vila do Bispo to compete and win the 

“Municipality of the Year, Portugal 2015” prize.

This Festival is based on the promotion of the municipality’s 

natural values, with special emphasis on migratory birds that 

pass through this region on their way towards Africa, in autumn.  
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The city,  
how to use it

A importância da requalificação do espaço público e de 

edifícios com valor patrimonial que o tempo tornou - mais ou 

menos violentamente - obsoletos, é evidente, mas não esgota 

o tema.

Numa mais obscura e urgente ordem do dia, encontra-se o 

pensamento sobre a reabilitação da cidade sem qualidades, 

que cresceu predadora de espaço e recursos. É essencial 

encontrar forma(s) de a renomear e novos sentidos que lhe 

confiram identidade, que a inscrevam na estrutura mental e 

simbólica da cidade, que a viabilizem e tornem sustentável no 

ciclo da vida urbana.

A Câmara Municipal de Braga cedeu recentemente à UMinho 

o Convento de S. Francisco, construção do séc. XVI, onde, após 

a sua requalificação, a Universidade instalará a Unidade de 

Arqueologia.

The importance of the rehabilitation of the public space and 

buildings with heritage value that became obsolete - more or 

less violently – over time is evident, but it does not exhausts 

the topic. In a darker and urgent agenda emerged the idea of 

the rehabilitation of the city without qualities, which grew as a 

predator of space and resources. It is essential to find not only 

a way to make such city renowned, but also new meanings that 

endow it with an identity, integrate it in the mental and symbolic 

structure of the city, as well as make it feasible and sustainable 

in the cycle of urban life.

The Municipality of Braga lent to UMinho the S. Francisco 

Convent (16 th century), where the University will instal the 

Archeology Unit, after its rehabilitation.

A cidade,  
modo de usar
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Reduzir, Reduzir, 
Reutilizar, Reutilizar, 
ReciclarReciclar

Reduce, Reduce, 
Reuse, 
Recycle
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A atividade do CVR - Centro para a Valorização de Resíduos, 

tem considerável impacto ao nível da prevenção, reciclagem 

e reutilização de resíduos, contribuindo, potencialmente, para 

a sua redução, tal como preconizado no objetivo 12 da Agenda 

do Desenvolvimento Sustentável definida pela ONU. Projetos 

como o EcoProlive (exploração do potencial para a saúde da 

azeitona); o PROVALUE (valorização de resíduos na indústria 

agroalimentar); OILCA (redução da pegada de carbono do 

setor do azeite); Valmetais (recuperação de metais não ferrosos 

a partir de lamas galvânicas); OvoValor II (valorização dos 

resíduos gerados pela indústria de processamento de ovos); 

PVC4GAS (valorização material e energética de resíduos com 

PVC); AGROGAS (metanização de resíduos para a diversificação 

de recursos energéticos nos setores da agricultura, pecuária 

e agroalimentar) são exemplos de investigação, análise 

científica e aplicação de soluções para empresas e iniciativas 

relacionadas com uma ampla gama de resíduos industriais.

The activity of the CVR - Centre for Waste Recovery, has 

considerable impact on the prevention, recycling and reuse 

of waste, potentially contributing to reduce it, as required by 

the 12th objective of the Sustainable Development Agenda set 

by the UN. Projects, such as EcoProlive (exploitation of the 

potential of olives for public health); PROVALUE (waste recovery 

in the food industry); OILCA (reduce the carbon footprint of the 

oil industry); Valmetais (recovery of non-ferrous metals from 

galvanic sludge); OvoValor II (recovery of waste generated by 

the egg processing industry); PVC4GAS (material and energy 

recovery from PVC waste); AGROGAS (methanation as a 

means of diversification of energy resources in the agricultural, 

livetock and food sectors) are examples of research, scientific 

analysis and application of solutions in business and initiatives 

related to a broad range of industrial waste.
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O PIEP - Inovação em Engenharia de Polímeros, tem vindo a 

perseguir, através do Eco-Design, a integração sistemática de 

considerações ambientais no processo de desenvolvimento 

de produtos inovadores. A crescente opção pela utilização 

de biomateriais, materiais biodegradáveis e materiais 

reciclados, bem como a integração dos processos produtivos, a 

otimização do desempenho através da modelação numérica e a 

utilização de ferramentas de análise de ciclo de vida (LCA), são 

algumas das vias que utiliza para desenvolver produtos mais 

sustentáveis e com impacto ambiental controlado.

O IDEGUI - Instituto de Design de Guimarães, é uma 

instituição orientada para: a investigação em design; a 

incorporação de design no desenvolvimento de produtos; 

a formação especializada; e a promoção e divulgação dos 

produtos industriais que incorporem design; a promoção da 

comunicação entre designers e indústria e entre a indústria e 

centros de I&D. 

O IDEGUI inclui um conjunto de laboratórios, oficinas e estúdios 

onde alunos, designers e investigadores podem desenvolver a 

sua atividade num ambiente criativo, tirando partido dos mais 

diversos e modernos meios tecnológicos.

PIEP – Innovation in Polymer Engineering, has been pursuing, 

through EcoDesign, the systematic integration of environmental 

considerations in the development of innovative products. The 

growing option for the use of biomaterials, biodegradable and 

recycled materials, as well as the integration of production 

processes, performance optimisation through numerical 

modelling and the use of life cycle assessment (LCA) tools are 

some of the ways PIEP adopts to develop more sustainable 

products with controlled environmental impact..

The IDEGUI - Design Institute of Guimarães, is an institution 

geared to: design research; incorporate design in product 

development; provide specialized training; promote and 

disseminate industrial products which incorporate design 

to marketable lines; and provide a platform which promotes 

communication between designers and industry and between 

industry and R&D centres. 

The IDEGUI includes a range of laboratories, workshops and 

studios where students, designers and researchers can develop 

their activities in a creative environment, taking advantage of 

the most diverse and modern technology.

EcoDesign
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European Green  
Capital

Capital Verde  
Europeia

Guimarães

The Municipality of Guimarães would like to be distinguished 

for its respect for environmental values,   and thus invited 

UMinho to be a partner in the city’s application for the 

European Green Capital. This partnership - more than just 

an example of interinstitutional cooperation for sustainable 

development - is also an opportunity for UMinho to 

demonstrate its commitment to the surrounding territory and 

to apply, in a holistic and integrated manner, different areas of 

knowledge, valuing the results of applied research.

O Município de Guimarães deseja que a cidade seja 

reconhecida pelo seu respeito pelos valores ambientais e 

convidou a UMinho a ser parceira na candidatura da cidade a 

Capital Verde Europeia. Esta parceria, mais do que um exemplo 

de cooperação interinstitucional para o desenvolvimento 

sustentável, é também uma oportunidade de a UMinho 

demonstrar o seu compromisso com o território envolvente e 

de aplicar, de uma forma holística e integrada, diferentes áreas 

do conhecimento, valorizando os resultados da investigação 

aplicada.



Support
to students

Para a UMinho, o acompanhamento do percurso académico 

dos seus estudantes, bem como a promoção da sua excelência 

académica e bem-estar é primordial, o que se manifesta 

na existência de diversos apoios e recursos. No âmbito da 

promoção da excelência académica foram criadas bolsas que 

premeiam os melhores alunos de 1º ciclo. Por outro lado, há 

recursos financeiros disponibilizados pela UMinho, fundações 

e empresas, bem como pelo Estado, para estudantes com 

perfil socioeconómico mais desfavorecido. Saliente-se, ainda, 

a existência de apoio psicológico, propiciado pela Escola de 

Psicologia e Serviços de Ação Social, bem como do Gabinete 

para a Inclusão, um valioso recurso para estudantes com 

necessidades especiais.

For UMinho, the monitoring of students’ academic path as well 

as the promotion of their academic excellence and welfare 

is paramount, which is attested by the existence of various 

support and resources. As part of the promotion of academic 

excellence, scholarships rewarding the best students of the 

1st cycle were created. On the other hand, there is financial 

support, promoted by UMinho, foundations and private 

companies, as well as by the Government, for students with a 

more disadvantaged socio-economic profile. The University 

also assures resources are available: psychological support, 

provided by the School of Psychology and the Social Services, 

or the Office for Inclusion, aimed for students with special 

needs.

Mérito e Inclusão
Merit and Inclusion

Apoio  
aos estudantes



A Comunidade Académica da UMinho orgulha-se das suas 

iniciativas solidárias. Envolvem os núcleos e as associações 

estudantis, as Escolas e Institutos, e contam com o apoio 

e participação de um conjunto cada vez mais alargado de 

organizações externas com as mais diversas naturezas e 

missões. Ninguém fica indiferente! O objetivo é comum - 

angariar bens e recursos para instituições que trabalham com 

populações desprotegidas ou com necessidades especiais e, 

diretamente, para estudantes com carência. 

A campanha “Menos olhos que barriga”, a bolsa solidária de 

manuais escolares, a recolha de vestuário, de alimentos e 

de brinquedos, alguns dos quais adaptados a crianças com 

necessidades especiais, a Corrida Vital, as dádivas de sangue, 

a iniciativa Aldeia Feliz, o Fundo Social de Emergência, são 

apenas alguns exemplos. O fim é dos mais nobres: combater a 

exclusão social e diminuir as diferenças nas oportunidades.

The academic comunity of UMinho is proud of its solidarity 

complains. They involve student associations/unions, schools 

and institutes, and have the support and participation of an 

increasingly wide range of external organisations with the 

most diverse missions. No one remains indifferent! The goal is 

focused - raise goods and resources for institutions working 

with unprotected populations or with special needs, and 

students in need. 

The campaign “Bite off less than one could chew”, as well as the 

campaigns to collect textbooks, clothes, food and toys, some 

of which are adequate for children with special needs, the Vital 

Race, blood donations, the initiative Happy Village and the 

Social Emergency Fund are just some examples. The purpose 

is noble: to combat social exclusion and reduce differences in 

opportunities.

Atitudes e 
comportamentos 
inspiradores

Inspiring  
attitudes  
and behaviours

Uma plena integração de estudantes estrangeiros é 

fundamental para o seu sucesso no novo contexto universitário 

e cultural onde passarão a viver. Com esta preocupação, 

a UMinho tem desenvolvido iniciativas e esforços para a 

promoção de uma eficaz adaptação. Refira-se, por exemplo, a 

criação do Balcão de Atendimento ao Estudante Internacional 

ou o programa de acolhimento para estudantes que chegam 

ao 1º ano dos cursos de licenciatura e mestrado integrado. Por 

outro lado, a UMinho tem-se associado a iniciativas que visam 

apoiar grupos de estudantes oriundos de países em crise, 

como é o caso de estudantes da Síria.

Integration  
of foreign 
students 

Integração  
de estudantes  
estrangeiros

A full integration of foreign students is critical for their 

success on the new university and cultural context where 

they will live. With this concern in mind, UMinho has 

developed initiatives and efforts to promote students’ 

effective adaptation. Examples of those are the creation 

of the International Student Support Desk or the welcome 

program for students coming to 1st year of undergraduate 

degrees. Furthermore, UMinho has been associated with 

initiatives to support students coming from countries in crisis, 

such as students from Syria.
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-15%
emissões diretas de CO2

-3%
energia total

eliminação de gás propano

emissões indiretas
única Universidade portuguesa a reportar as emissões indiretas, 
para além das emissões derivadas da eletricidade, segundo o 
GHG Protocol

70%
eletricidade fornecida com origem  
em fontes renováveis

200 árvores
deixam de ser abatidas como resultado da 
redução no consumo de papel

Comprometidos com  
a sustentabilidade   
Relatório de 
sustentabilidade  
variação entre 2013 e 2014

Committed to 
Sustainability 
Sustainability Report
variations between 
2013 and 2014 

32%
alunos usam meios de 
mobilidade não poluente
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cultura
orquestra própria

Em 2014 foram contabilizados 718 eventos culturais, 
estimando-se uma assistência de 40.000 pessoas.

91%
resíduos 

valorizados

-44%
toneladas de papel

-22%
unidades tinteiros

47 M €
fontes de financiamento competitivo
Este aumento representou uma subida de 13% em relação a 2013  
e de 34% comparando com 2010.

Desde 2010 reduziu-se em 63,2% a utilização de papel  
e em 62,8% a quantidade de tinteiros.

4627
postos de trabalho indiretos

impacto económico indireto  74M €

impacto económico global   122M €

impacto económico direto  75M € 

impacto económico induzido  48M €

47%

proporção de fornecedores locais

-2,4%
consumo 
de água

-14,9%
consumo gás 

natural
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Cultu
rally

Comemorações do Dia 
dos Institutos Confúcio
—
Celebrations of 
Confucius Institute Day

Alunos de Teatro exibem 
performances no festival 
de teatro “Ah Mostra”
—
Drama students show 
their performances at the 
Theatre Festival “Ah Mostra”

Cultural
mente

Banda “We Trust” nas comemorações Banda “We Trust” nas comemorações 
do 38º aniversário da Associação Académicado 38º aniversário da Associação Académica
——
The band “We Trust” at the celebrations of The band “We Trust” at the celebrations of 
the 38the 38th anniversary of the Student’s Union
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Prémio Victor de Sá de História Contemporânea 
atribuído a Duarte Freitas
—
Victor de Sá Contemporary History Prize 
was awarded to Duarte Freitas

Lançamento do e-book 
“História da Universidade 
do Minho 1973/74-2014”
—
Launching of the e-book 
“The History of the University 
of Minho 1973/74-2014” 

Festival de Outono traz “VianaVocale” Festival de Outono traz “VianaVocale” 
ao Paço dos Duques de Bragança, em ao Paço dos Duques de Bragança, em 
Guimarães
—
Autumn Festival brings “VianaVocale” Autumn Festival brings “VianaVocale” 
to Paço dos Duques, in Guimarãesto Paço dos Duques, in Guimarães Teatro visual “Zheng He - Quando os navios  

dragão chegaram”, no Festival de Outono
—
“Zheng He - When the dragon ships came”,  
visual theatre at the autumn Festival
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XX Trovas - Festival de Tunas 
Femininas, no Theatro Circo
—
XX Trovas - Women’s “Tunas” 
Festival, at Theatro Circo

Atuação da banda 
portuguesa “Buraka Som 
Sistema”, no Enterro da Gata.
—
the performance of the 
Portuguese band “buraka 
som sistema” at ‘enterro  
da gata’

Concerto da Orquestra da UMinho, 
com o maestro Victorino d’Almeida, 
em Lisboa. Presidente da República 
entre as personalidades presentes
—
Concert of the Orchestra of UMinho 
with Maestro Victorino d’Almeida in 
Lisbon. The President of the Republic 
was amongst the present personalities

Concerto de câmara de Flora Camuzet 
e Ana Silva, no Museu Nogueira da Silva
—
Chamber music concert with Flora 
Camuzet (cello) and Ana Silva (piano) 
at the Nogueira da Silva Museum
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Concertos comemorativos do 41º aniversário 
da UMinho, no Theatro Circo e no Centro 
Cultural Vila Flor
—
Commemorative concerts of the 41st

anniversary of UMinho, in Theatro Circo 
and in the Cultural Centre of Vila Flor

Recital “Quadros Musicais” com 
Francesco Luciani e Marcos 
Dalmacio, no Museu Nogueira 
da Silva
—
recital “musical representations” 
with Francesco Luciani and 
marcos dalmacio at the nogueira 
da silva museum

A
A

U
M

Concerto de “B Fachada”, no 
âmbito do ciclo “Português Suave”, 
do Conselho Cultural e da RUM
—
“B Fachada” concert held under the 
cycle “Português Suave”, organised 
by the Cultural Council and RUM - 
University of Minho Radio
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UMPlugged e DJ@UM - Concursos de 
Bandas de Garagem e de Disc-Jockeys
—
UMPlugged and DJ@UM - Garage 
Band and Disc-Jockey Contests

Espetáculo de dança 
“Verão”, inserido 
na inauguração da 
exposição “40 anos 
do Verão Quente de 1975 
- A Vontade da Memória”
—
The dance show 
“Summer” at the opening 
of the exhibition “40 years 
of the Hot Summer of 1975 
- The Call of Memory”

“Break the Ice”, um dos 
trabalhos dos alunos de 
Tecnologia e Arte Digital 
exposto na Áustria
—
“Break the Ice”, one of 
the works of the students 
of Digital Art and 
Technology, exhibited in 
Austria

Exposição “Pinóquio 
Ditirâmbico”, de Ricardo 
Fiúza, no Museu Nogueira 
da Silva
—
 The exhibition 
“A Dithyrambic 
Pinocchio”, by Ricardo 
Fiúza, at the Nogueira 
da Silva Museum
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“Duquesa” e “HOMO” nas 
comemorações do 26º aniversário da 
RUM, no Salão Medieval
—
“Duquesa” and “HOMO” in the 
celebrations of the 26th anniversary of 
RUM, at the Mediaeval Hall

Exposição coletiva “Expressões 
de cidadania no feminino”, na 
Casa Museu de Monção
—
Collective exhibition “Women’s 
Expressions of Citizenship”, at 
the House Museum of Monção

Biblioteca Pública de Braga, exposição 
sobre os 70 anos do fim da II Guerra Mundial
—
the Public Library of braga, presents an 
exhibition on the 70th anniversary of the end 
of World War ii

Festival “Do Bira ao Samba” permitiu a fusão 
entre a cultura e tradições de Portugal e do Brasil
—
“Do Bira ao Samba” Festival merged the culture 
and traditions of Portugal and Brazil
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Instituto de Educação celebra “40 anos  
de formação e investigação em Educação  
na UMinho: Tempos e Representações”
—
the institute of education celebrates “40 years 
of training and research in education at Uminho: 
times and representations “

Exposição “3,99º”, no  
Museu Nogueira da Silva
—
exhibition “3,99º”, at the 
nogueira da silva museum

Exposição da Biblioteca Pública 
de Braga evoca 50 anos do 
desaparecimento 
de Humberto Delgado
—
Exhibition of the Public Library of 
Braga evokes the 50th anniversary 
of the disappearance of Humberto of the disappearance of Humberto 
Delgado

Exposição “Vontade de pintar”, 
na Casa Museu de Monção
—
Exhibition “Will to paint”, at 
the House Museum of Monção
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Colaboração com o 25º Festival Encontros 
da Imagem: exposição “Power and Ilusion”, 
no Mosteiro de Tibães
—
Cooperation with 25th Festival Image 
Meetings: exhibition “Power and Ilusion”, 
at the Tibães Monastery

“A Universal Pintura” mostra mapas e 
manuscritos cartográficos da Biblioteca 
Pública e do Arquivo Distrital
—
 “The Universal Painting” shows maps 
and cartographic manuscripts of the 
Public Library and the District Archive

Exposição “António Nogueira 
da Silva no 40º aniversário 
do seu Legado”
—
Exhibition “António Nogueira 
da Silva in the 40th anniversary 
of his Legacy”
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XXII Celta recriou 
atmosfera dos anos 80
—
XXII Celta – Academic 
Music Festival recreated 
the atmosphere of the 80s

IX Serenatas ao Berço, sob 
o mote de uma viagem a 
terras de Vera Cruz
—
IX Serenatas ao Berço - 
Women’s Music Festival, 
under the theme of “a trip 
to the lands of Vera Cruz”

Exposição reúne trabalhos 
do workshop “Transcrever”, 
no GNRation
—
Exhibition gathers the 
works from the workshop 
“Transcribe”, at GNRation
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Lançamento do DVD “Sinfonia 
nº6 - UMinho”, do maestro 

Victorino d’Almeida
—

Release of “Symphony 
No. 6 – UMinho” DVD by 

Maestro Victorino d’Almeida

Cuca Roseta no 
II Encontro Alumni
—
Cuca Roseta 
at the Second 
Alumni Reunion

Exposição “Anuária” reúne os melhores trabalhos 
realizados pelos alunos do mestrado integrado em 
Arquitetura
—
The exhibition “Yearbook” gathers the best works 
done by the students of the integrated master’s 
degree in Architecture
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Crononologia
2015

Chronology
2015

São muitos os acontecimentos e muitas as pessoas 
que, ao longo de um ano, contribuem para a história 
da Universidade do Minho. Escolhemos para cada 
mês um conjunto de referências que, exemplificam a 
diversidade de factos e atores que protagonizam cada 
pedaço de vida da UMinho em 2015.

in a full year, there are many events and many people 
that contributed to the history of the University of 
minho. in this “Chronology”, we have chosen a set of 
references for each month that exemplify the diversity 
of facts and actors that played an important role in the 
everyday life of Uminho in 2015.
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novo administrador da Uminho

José Manuel Fernandes tomou 

posse a 5 de janeiro. O responsável da 

Direção de Tecnologias e Sistemas de 

Informação assumiu o cargo ocupado 

entre 2009 e 2014 por Pedro Camões, 

professor da Escola de Economia e 

Gestão.

new administrator of Uminho

José Manuel Fernandes took office 

on 5 January. The formed Director of 

Information Systems and Technologies 

took over the office held by Pedro 

Camões, professor at the School of 

Economics and Management, between 

2009 and 2014.  

Primeiras pedras para os edifícios do Primeiras pedras para os edifícios do 

Arquivo Distrital de Braga e do BiotérioArquivo Distrital de Braga e do Biotério

O novo edifício do Arquivo Distrital de O novo edifício do Arquivo Distrital de 

Braga e do seu Centro Interpretativo, Braga e do seu Centro Interpretativo, 

primeira fase do projeto de requalificação primeira fase do projeto de requalificação 

do Complexo Monumental do Largo do do Complexo Monumental do Largo do 

Paço, ficará na Rua Abade da Loureira Paço, ficará na Rua Abade da Loureira 

- em Braga - e o Biotério da Escola de - em Braga - e o Biotério da Escola de 

Ciências da Saúde - no Ciências da Saúde - no campuscampus de Gualtar.campus de Gualtar.campus

The Foundation stones for the buildings The Foundation stones for the buildings 

of the District Archive of Braga and the of the District Archive of Braga and the 

Animal FacilityAnimal Facility

The new building of the District Archive of The new building of the District Archive of 

Braga and its Interpretation Centre - the Braga and its Interpretation Centre - the 

first phase of the regeneration project first phase of the regeneration project 

of the Monumental Complex of Largo do of the Monumental Complex of Largo do 

Paço - will be on Rua Abade da Loureira 

- in Braga - and the animal facility of the 

School of Health Sciences - in the Gualtar 

campus.
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Universidades assinam o acordo  

de consórcio Unorte.pt

A cerimónia, presidida pelo primeiro- 

-ministro Pedro Passos Coelho, contou 

com outros governantes e responsáveis 

públicos. O acordo visa aprofundar 

a articulação estratégica entre as 

universidades do Minho, Porto e Trás-os-

Montes e Alto Douro.

Universities sign the agreement of the 

Consortium Unorte.pt

The ceremony presided by Prime Minister 

Pedro Passos Coelho was attended 

by other national leaders and public 

officials. The agreement aims to deepen 

the strategic coordination between the 

universities of Minho, Porto and Trás-os-

Montes and Alto Douro.  

janeiro
January
2015

Tomada de posse da direção da Tomada de posse da direção da 

Associação Académica da UMinhoAssociação Académica da UMinho

Tomaram posse os novos órgãos diretivos 

da Associação Académica, tendo sido 

reconduzido na presidência Carlos 

Videira, estudante do mestrado em 

Direitos Humanos. A sessão contou com 

a presença do reitor António M. Cunha, 

de diversas autoridades e numerosos 

estudantes.

Inauguration of the Presidency of the 

Students’ Union of UMinho

The new governing bodies of the 

Students’ Union took office and Carlos 

Videira, students of the master’s degree 

in Human Rights, was re-elected as 

president. The session was attended by 

the Rector António M. Cunha, various 

authorities and many students.

Paula Cristina Martins assume a Paula Cristina Martins assume a 

Provedoria do EstudanteProvedoria do Estudante

A professora da Escola de Psicologia A professora da Escola de Psicologia 

e antiga pró-reitora tomou posse a e antiga pró-reitora tomou posse a 

26 de janeiro, substituindo no cargo o 

professor António Paisana, da Escola de 

Engenharia. O Provedor do Estudante é 

um órgão independente com a missão 

de promover e defender os direitos e 

interesses dos estudantes.

Paula Cristina Martins, the Student 

Ombudswoman

The professor from the School of 

Psychology and former pro-rector. The 

new ombudswoman, on the 26th of january, 

replacing Professor António Paisana from 

the School of Engineering. The Student 

Ombudsman is an independent body 

aimed at promoting and defending the 

rights and interests of students.
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fevereiro
February
2015

Colóquio internacional de segurança  

e Higiene ocupacionais - sHo

O evento reuniu 350 participantes 

de vários países e mais de 200 

comunicações e posters. Entre outros, 

contou com Joseph Coughlin, do MIT, 

Ema Leite, da Sociedade Portuguesa 

para a Medicina Ocupacional, e L. 

Watermen, da Estação de Energia de 

Battersea.

international Colloquium on 

occupational safety and Hygiene - sHo

The event gathered 350 participants 

from various countries and more than 

200 papers and posters. The event was 

attended by Joseph Coughlin, from 

MIT, Ema Leite, from the Portuguese 

Society for Occupational Medicine, and 

L. Watermen, from the Battersea Power 

Station, amongst others.

UMinho’s 41UMinho’s 41st Anniversary

The ceremony took place on 17 February 

at the Mediaeval Hall, in Largo do Paço. at the Mediaeval Hall, in Largo do Paço. 

The Orchestra and Choir of Students of The Orchestra and Choir of Students of 

the degree in Music of UMinho organised the degree in Music of UMinho organised 

an Opera Gala at the Theatro Circo - an Opera Gala at the Theatro Circo - 

Braga - and at the Cultural Centre of Vila Braga - and at the Cultural Centre of Vila 

Flor - Guimarães - on the 15Flor - Guimarães - on the 15th and 16th, 

respectively.

41º Aniversário da Universidade do Minho41º Aniversário da Universidade do Minho

A cerimónia decorreu a 17 de fevereiro, A cerimónia decorreu a 17 de fevereiro, 

no Salão Medieval, no Largo do Paço. 

Nos dias 15 e 16, a Orquestra e o Coro 

de Alunos da licenciatura em Música 

da UMinho realizaram uma Gala de 

Ópera no Theatro Circo - Braga - e no 

Centro Cultural Vila Flor - Guimarães - 

respetivamente.
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Conferência alumni, por dava newman

A vice-presidente da NASA,  

ex-coordenadora do Programa MIT 

Portugal e professora de Aero/Astronáutica 

e Sistemas de Engenharia no MIT, falou à 

UMinho e aos alumni sobre os desafios e a 

inovação no Espaço e na Terra, no Paço dos 

Duques de Bragança, em Guimarães.

alumni Conference by dava newman

The vice-president of NASA, former 

coordinator of the MIT Portugal Programme 

and professor of Aeronautics/Astronautics 

and Engineering Systems at MIT, spoke to 

UMinho’s community and alumni on the 

challenges and innovation in Space and on 

Earth at Paço dos Duques, in Guimarães.

Prémio Nobel da Paz na UMinho

Mohan Munasinghe, vencedor do Prémio Mohan Munasinghe, vencedor do Prémio 

Nobel da Paz em 2007 e referência Nobel da Paz em 2007 e referência 

mundial em sustentabilidade ambiental, mundial em sustentabilidade ambiental, 

visitou a UMinho e o Laboratório da visitou a UMinho e o Laboratório da 

Paisagem, em Guimarães, abordando Paisagem, em Guimarães, abordando 

a importância da investigação a importância da investigação 

interdisciplinar para a construção de um interdisciplinar para a construção de um 

mundo sustentável. mundo sustentável. 

Nobel Peace Prize at UMinhoNobel Peace Prize at UMinho

Mohan Munasinghe, laureate of the Nobel Mohan Munasinghe, laureate of the Nobel 

Peace Prize in 2007 and a worldwide Peace Prize in 2007 and a worldwide 

reference in environmental sustainability, 

visited the University of Minho and the 

Landscape Laboratory in Guimarães, 

and addressed the importance of 

interdisciplinary research in building a 

sustainable world. 
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20 anos de semana internacional  

do Cérebro

A 18 de março, os laboratórios do Instituto 

de Ciências da Vida e da Saúde abriram-

se à comunidade. Os cerca de 300 

participantes de todos os níveis de ensino 

aprenderam e falaram de Neurociências 

e celebraram 20 anos desta iniciativa. 

20 years of international brain  

awareness Week

On 18 March, the laboratories of the 

Life and Health Sciences Research 

Institute opened up to the community. 

Approximately 300 participants from all 

levels of education learned and spoke of 

Neuroscience and celebrated 20 years of 

International Brain Awareness Week.

Platafoma medtech

A Escola de Ciências da Saúde, o Hospital 

de Braga, o Centro Clínico Académico e 

a Startup Braga protocolaram a criação 

da MedTech para criar, desenvolver 

e implementar em Braga start-ups 

tecnológicas criadoras de dispositivos ou 

software destinados ao mercado da saúde.

medtech Platform

The School of Health Sciences, the 

Hospital of Braga, the Student Medical 

Centre and Startup Braga signed 

an agreement for the development 

of MedTech to create, develop and 

implement technological start-ups in 

Braga that create hardware or software 

for the health market.

Debate sobre segurança interna e justiçaDebate sobre segurança interna e justiça

A sessão “Como melhorar a confiança 

no Estado de Direito?”, lançada pelo 

Instituto da Defesa Nacional, contou 

com a secretária de Estado Adjunta e da 

Defesa, Berta Cabral, João Tiago Silveira, 

Jorge Bleck, José Manuel Pureza e Nuno 

Garoupa, sob moderação de Manuel 

Queiroz.

Debate on internal security and justice

The session “How to improve the 

confidence laid in the rule of law?”, 

organised by the Institute of National 

Defence, gathered the Deputy Secretary 

of State and of National Defence, Berta 

Cabral, João Tiago Silveira, Jorge Bleck, 

José Manuel Pureza and Nuno Garoupa 

under the moderation of Manuel Queiroz.
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4U minho – 1ª Feira de oferta educativa e 

Formativa

A UMinho e os municípios de Braga e 

Guimarães organizaram o certame, 

destinado a alunos e professores do 

básico e secundário, encarregados de 

educação, orientadores escolares, bem 

como à comunidade universitária e ao 

público em geral. Decorreu no Parque de 

Exposições de Braga e recebeu cerca de 

10 000 visitantes ao longo de dois dias. 

março
March
2015

4U minho - 1st Fair of educational and 

training offer

UMinho and the municipalities of Braga 

and Guimarães organised the event, 

aimed at students and teachers of basic 

and secondary schools, parents, school 

counsellors, as well as academics and 

general public. The event was held at the 

Exhibition Park of Braga and received 

about 10 000 visitors over two days. 
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Uminho entre as 100 melhores 

universidades jovens do mundo

A UMinho subiu 11 posições no Times 

Higher Education 100 Under 50 ranking 

em relação ao ano anterior, reforçando 

a performance da Instituição entre a 

elite mundial. Este ranking classifica 

um grupo de instituições universitárias 

jovens que atingiram níveis de excelência 

num reduzido espaço de tempo. 

Uminho amongst the 100 best recent 

universities in the world

UMinho climbed 11 places in the Times 

Higher Education 100 Under 50 ranking 

when compared to the previous year, 

reinforcing the performance of the 

institution amongst the world elite. This 

ranking classifies a group of recent 

university institutions that have reached 

levels of excellence in a short period of 

time.

“Botnroll.com Soccer Team” apurada 

para o Mundial de Robótica 

A equipa da UMinho venceu a prova de 

futebol robótico júnior do Festival Nacional 

de Robótica 2015, apurando-se para o 

Mundial RoboCup’2015, na China. Já em 

março, a UMinho recebeu a 9ª edição da 

RoboParty, com 570 participantes e 142 

equipas, uma delas do Brasil.

“Botnroll.com Soccer Team” qualified for 

the World Robotics

The UMinho team won the junior robotic 

soccer competition of the National 

Robotics Festival 2015, and thus qualified Robotics Festival 2015, and thus qualified 

for the World RoboCup’2015, in China. In for the World RoboCup’2015, in China. In 

March, UMinho received the 9th edition of  edition of 

RoboParty with 570 participants and 142 RoboParty with 570 participants and 142 

teams (one of them from Brazil).teams (one of them from Brazil).

12º Congresso Internacional de 12º Congresso Internacional de 

Optometria Optometria 

O evento reuniu mais de 500 profissionais O evento reuniu mais de 500 profissionais 

da área, estudantes e investigadores da área, estudantes e investigadores 

dos EUA, Brasil, Colômbia, Nepal, Reino dos EUA, Brasil, Colômbia, Nepal, Reino 

Unido, Espanha e Portugal. A conferência Unido, Espanha e Portugal. A conferência 

inaugural “Optometria no Mundo” juntou inaugural “Optometria no Mundo” juntou 

oradores para debater a realidade desta oradores para debater a realidade desta 

profissão nos diferentes países.profissão nos diferentes países.

12th International Congress of Optometry  International Congress of Optometry 

and Vision Science and Vision Science 

The event gathered more than 500 The event gathered more than 500 

professionals, students and researchers professionals, students and researchers 

from USA, Brazil, Colombia, Nepal, United from USA, Brazil, Colombia, Nepal, United 

Kingdom, Spain and Portugal. In the Kingdom, Spain and Portugal. In the 

inaugural conference “Optometry in the inaugural conference “Optometry in the 

World”, speakers discussed the reality of World”, speakers discussed the reality of 

the profession in different countries.the profession in different countries.
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abril
April
2015

inauguração da Universidade das nações 

Unidas no campus de Couros

A cerimónia de inauguração da Unidade 

Operacional em Governação Eletrónica  

– UNU-eGov realizou-se a 24 de abril. 

Tem como missão apoiar a ONU e os 

Estados--Membros na transformação e 

criação de mecanismos e capacidades 

efetivas de governança, através das 

tecnologias digitais. 

inauguration of the United nations 

University on the Couro campus

The opening ceremony of the Operating 

Unit on Policy-Driven Electronic 

Governance - UNU-eGov was held on 24 

April. The unit aims to support the UN 

and Member States in the processing and 

creation of mechanisms and effective 

governance capacities through digital 

technologies. 
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maio
May
2015

Entre as melhores no CWTS Leiden Entre as melhores no CWTS Leiden 

Ranking 

A UMinho ocupa posições de liderança A UMinho ocupa posições de liderança 

entre as universidades portuguesas no entre as universidades portuguesas no 

reputado ranking, que mede a qualidade reputado ranking, que mede a qualidade 

e o impacto da produção científica a e o impacto da produção científica a 

nível mundial. Leiden é um dos melhores Leiden é um dos melhores 

centros mundiais na avaliação da centros mundiais na avaliação da 

qualidade da produção científica e seu qualidade da produção científica e seu 

impacto. 

UMinho amongst the best in the CWTS UMinho amongst the best in the CWTS 

Leiden Ranking 

UMinho occupies leadership positions UMinho occupies leadership positions 

amongst Portuguese universities in the amongst Portuguese universities in the 

CWTS Leiden Ranking, which measures CWTS Leiden Ranking, which measures 

the quality and impact of scientific the quality and impact of scientific 

production worldwide.production worldwide. Leiden is one of Leiden is one of 

the world’s best centres for assessing the 

quality of scientific production and its 

impact. 

UMinho e Associação Industrial do Minho 

protocolam formação para empresas

O protocolo visa desenvolver um plano 

de formação avançado para quadros 

empresariais. A sessão contou com o 

Secretário de Estado do Desenvolvimento 

Regional, Manuel Castro Almeida, e Regional, Manuel Castro Almeida, e 

serviu para debater oportunidades serviu para debater oportunidades 

das empresas no âmbito do programa 

Portugal 2020.

UMinho and the Industrial Association 

of Minho sign protocol for training 

programme

The protocol aims to develop an 

advanced training programme for 

business managers. The session was 

attended by the Secretary of State 

for Regional Development, Manuel 

Castro Almeida, where opportunities 

for businesses within the Portugal 2020 

programme were discussed.
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Prémios e bolsas de excelência

A UMinho entregou a 164 alunos o diploma 

de mérito, correspondente a uma bolsa 

de valor idêntico ao da propina. Foram 

elegíveis os estudantes que ingressaram 

em 2014/15 com nota igual ou superior a 16 

valores, na 1ª fase do concurso nacional de 

acesso e em 1ª opção e os que concluíram 

os 1º, 2º e 3º anos do curso. 

excellence scholarships and Prizes

The UMinho distinguished 164 students 

with the Diploma of Merit, a grant of 

equivalent amount to the annual tuition 

fee. These scholarships/prizes are given 

to students that enrolled in UMinho in 

2014/15 with a grade of 16 or higher in the 

first phase of the national competition 

for access to higher education, where the 

degree in question was their 1st option, 

and also to students that completed the 

1st, 2nd and 3rd years of their degree. 

Final Nacional das Olimpíadas de Final Nacional das Olimpíadas de 

Química Júnior 

A UMinho recebeu, pela primeira A UMinho recebeu, pela primeira 

vez, a Final Nacional das Olimpíadas vez, a Final Nacional das Olimpíadas 

de Química Júnior, com as equipas de Química Júnior, com as equipas 

vencedoras da semifinal das várias vencedoras da semifinal das várias 

universidades participantes. Deuniversidades participantes. De 12 a 1412 a 14 de 

maio decorreu a 5ª edição da Festa da 

Ciência, com atividades de divulgação 

da Ciência para alunos de todos os níveis 

de ensino. 

National Finals of Junior Chemistry 

Olympiad

UMinho received the National Finals of 

the Junior Chemistry Olympiad for the 

first time, with the winning teams of the 

semifinal of the various participating 

universities. The 5th edition of the Science 

Party took place from 12 to 14 May, with 

science dissemination activities for 

students of all educational levels. 
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junho
June
2015

UMinho e São Tomé e Príncipe acordam 

escola de magistrados

Responsáveis de São Tomé e Príncipe e Responsáveis de São Tomé e Príncipe e 

da UMinho assinaram um protocolo para da UMinho assinaram um protocolo para 

a instalação naquele país de uma escola a instalação naquele país de uma escola 

de formação de magistrados e quadros de formação de magistrados e quadros 

de administração pública.de administração pública. Esta escola 

enquadra-se no processo de reforma da enquadra-se no processo de reforma da 

justiça são-tomense, sendo o objetivo justiça são-tomense, sendo o objetivo 

final a criação de um Centro de Estudos final a criação de um Centro de Estudos 

de Ciências Jurídicas.de Ciências Jurídicas.

UMinho and São Tomé and Príncipe sign UMinho and São Tomé and Príncipe sign 

agreement for School of Magistratesagreement for School of Magistrates

Representatives of São Tomé and Príncipe Representatives of São Tomé and Príncipe 

and UMinho signed a protocol for a and UMinho signed a protocol for a 

training school for magistrates and civil training school for magistrates and civil 

servants in the country.servants in the country. This school is part 

of the justice reform process of São Tomé, of the justice reform process of São Tomé, 

being the ultimate goal is the creation of a being the ultimate goal is the creation of a 

Legal Sciences Research Centre.Legal Sciences Research Centre.
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Conferência “eGov e Inovação no Setor Conferência “eGov e Inovação no Setor 

Público”

Na sessão foi apresentado e debatido um Na sessão foi apresentado e debatido um 

relatório sobre governação eletrónica em relatório sobre governação eletrónica em 

Portugal e o papel do Portugal e o papel do eGov Innovation 

Hub. Trata-se da primeira iniciativa Trata-se da primeira iniciativa 

desta plataforma que envolve a desta plataforma que envolve a UNU-

eGov, a eGov, a eGov AMA e a  e a UMinho nesta área tão 

importante para o futuro coletivo.importante para o futuro coletivo.

Conference “eGov and Innovation in the Conference “eGov and Innovation in the 

Public Sector”

A report on electronic governance in A report on electronic governance in 

Portugal and the role of eGov Innovation Portugal and the role of eGov Innovation 

Hub was presented and discussed in 

this session. This is the first initiative in 

this area - so important for the collective 

future of the hub consisted of UNU-

eGov, AMA - Agency for Administrative 

Modernisation and UMinho.

Primeiro-ministro no encerramento do projeto HMIexcelPrimeiro-ministro no encerramento do projeto HMIexcel

O primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, participou na cerimónia de encerramento O primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, participou na cerimónia de encerramento 

da primeira fase do projeto HMIexcel – Human Machine Interface Excellence, da 

responsabilidade da Bosch e da UMinho. O projeto visou o desenvolvimento de novos 

produtos e processos associados ao futuro da mobilidade no setor automóvel. 

Prime Minister at closing ceremony of project HMIexcel

The Prime Minister Pedro Passos Coelho participated in the closing ceremony of 

the first phase of the project HMIexcel - Human Machine Interface Excellence of the 

responsibility of Bosch and UMinho. The project aimed at developing new products and 

processes associated with the future of mobility in the automotive sector. 
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“Honoris Causa” a Ramón Villares“Honoris Causa” a Ramón Villares

A UMinho atribuiu, a 17 de junho, o título “Doutor Honoris Causa” em Ciências Sociais A UMinho atribuiu, a 17 de junho, o título “Doutor Honoris Causa” em Ciências Sociais 

ao Professor Ramón Villares, presidente do Conselho de Cultura Galega, membro do ao Professor Ramón Villares, presidente do Conselho de Cultura Galega, membro do 

Conselho Cultural da UMinho,Conselho Cultural da UMinho, professor catedrático de História Contemporânea e 

antigo reitor da Universidade de Santiago de Compostela. antigo reitor da Universidade de Santiago de Compostela. 

“Honoris Causa” to Ramón Villares“Honoris Causa” to Ramón Villares

On 17 June, Ramón Villares, the President of the Galician Cultural Council, member of the On 17 June, Ramón Villares, the President of the Galician Cultural Council, member of the 

Cultural Council of UMinho, Full Professor of Contemporary History and former Rector Cultural Council of UMinho, Full Professor of Contemporary History and former Rector 

of the University of Santiago de Compostela, received an Honorary Doctorate in Social of the University of Santiago de Compostela, received an Honorary Doctorate in Social 

Sciences from UMinho.

UMinho lança cursos de ensino a UMinho lança cursos de ensino a 

distânciadistância

As formações, modulares e flexíveis, têm 

por objetivo proporcionar educação e 

formação para todos, numa perspetiva 

de aprendizagem ao longo da vida. A 

oferta passa por áreas científicas como 

contactologia avançada, cibercrime, 

intervenção clínica, geoparques, entre 

outros. Estes cursos são certificados pela 

UMinho.

UMinho launches distance learning 

courses

These flexible and module-based courses 

aim to provide education and training 

for all, within a perspective of lifelong 

learning. The educational offer includes 

scientific areas, such as advanced 

contact-lens manufacturing, cybercrime, 

clinical intervention and geoparks, 

amongst others. The courses are certified 

by UMinho.
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Cooperação entre Uminho, ieFP e 

investbraga

O acordo visa a dinamização de formação 

profissional em Ciências Informáticas e 

enquadra-se no Acordo de Concertação 

Social - Compromisso para o Crescimento, 

Competitividade e Emprego, melhorando 

políticas ativas de emprego e o 

ajustamento entre a oferta e a procura.

Cooperation between Uminho, ieFP and 

investbraga

The agreement aims to boost professional 

training in Computer Science and is 

part of the Social Dialogue Agreement - 

Commitment for Growth, Competitiveness 

and Employment, improving active 

employment policies and the adjustment 

between supply and demand.

Verão no Campus 2015

A oitava edição do programa aconteceu 

em Braga e Guimarães e abriu as portas 

a mais de 400 estudantes do ensino 

secundário. Participaram em 25 atividades 

nas áreas da arquitetura, ciências, 

ciências sociais, ciências da saúde, direito, ciências sociais, ciências da saúde, direito, 

educação, engenharia e letras e artes.educação, engenharia e letras e artes.

Summer on Campus 2015Summer on Campus 2015

The 8th edition of the programme took  edition of the programme took 

place in Braga and Guimarães, and place in Braga and Guimarães, and 

gathered 400 high school students. The gathered 400 high school students. The 

students participated in a set of 25 in students participated in a set of 25 in 

the fields of architecture, science, social the fields of architecture, science, social 

sciences, health sciences, law, education, sciences, health sciences, law, education, 

engineering, and literature and arts.engineering, and literature and arts.
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Diplomas para os alunos do Programa de 

Licenciaturas Internacionais

Mais de 30 estudantes de instituições 

de ensino superior brasileiras 

receberam o diploma de conclusão de 

estudos. Iniciaram os cursos no Brasil, 

prosseguiram os mesmos durante 

dois anos na UMinho e regressaram à 

universidade de origem para o término da 

formação. 

Diplomas for students of the International Diplomas for students of the International 

Undergraduate ProgrammeUndergraduate Programme

More than 30 students from Brazilian More than 30 students from Brazilian 

higher education institutions received higher education institutions received 

the diploma for successful completion the diploma for successful completion 

of studies. They started the degrees in They started the degrees in 

Brazil, then they continued their studies Brazil, then they continued their studies 

at UMinho for two years and returned to at UMinho for two years and returned to 

their home university to conclude their their home university to conclude their 

education. 

Primeira pedra para nova Biblioteca e Primeira pedra para nova Biblioteca e 

Centro de EstudosCentro de Estudos

O novo espaço em Azurém albergará O novo espaço em Azurém albergará 

uma Biblioteca e um Centro de Estudos, uma Biblioteca e um Centro de Estudos, 

combinando recursos e serviços das combinando recursos e serviços das 

bibliotecas tradicionais com as mais bibliotecas tradicionais com as mais 

modernas tecnologias e facilidades modernas tecnologias e facilidades 

para o estudo e trabalho individual e em para o estudo e trabalho individual e em 

grupo, entre outras valências.grupo, entre outras valências.

The foundation stone for the new Library The foundation stone for the new Library 

and Research Centreand Research Centre

The new space in Azurém will host a The new space in Azurém will host a 

Library and Research Centre, combining Library and Research Centre, combining 

the resources and services of traditional the resources and services of traditional 

libraries with the most modern 

technologies and facilities for individual 

and team work and study, amongst other 

facilities.

Prémios Município do Ano - Portugal 2015

A iniciativa da plataforma UMCidades, 

da UMinho, distingue as boas práticas em 

projetos implementados pelos municípios 

com impacto assinalável no território, 

economia e sociedade. O vencedor 

nacional foi Vila do Bispo, com o “Festival nacional foi Vila do Bispo, com o “Festival 

de Observação de Aves & Atividades de de Observação de Aves & Atividades de 

Natureza de Sagres”.Natureza de Sagres”.

Municipality of the Year Awards - Municipality of the Year Awards - 

Portugal 2015

The initiative of UMCidades platform of The initiative of UMCidades platform of 

UMinho distinguishes good practices in 

projects implemented by municipalities 

with considerable impact on the territory, 

economy and society. The national winner 

was Vila do Bispo, with “Birdwatching 

Festival & Nature Activities - Sagres”.
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grupo 3b’s em destaque

Rui L. Reis, diretor do Grupo 3B’s e vice-

reitor, foi eleito presidente da Sociedade 

Internacional de Engenharia de Tecidos 

e Medicina Regenerativa. É a principal 

sociedade da área a nível mundial. 

Miguel Oliveira, também investigador 

do 3B’s, venceu o prémio europeu Jean 

Leray Award, que é um dos maiores 

da área e visa estimular contribuições 

de jovens cientistas para o campo dos 

biomateriais. 

3Bs Research Group

Rui L. Reis, director of the 3Bs Research Rui L. Reis, director of the 3Bs Research 

Group and vice-rector, was elected Group and vice-rector, was elected 

president of the Tissue Engineering and president of the Tissue Engineering and 

Regenerative Medicine International Regenerative Medicine International 

Society, the leading society in the area in Society, the leading society in the area in 

the world. Miguel Oliveira, a researcher the world. Miguel Oliveira, a researcher 

of 3Bs, won the European Jean Leray of 3Bs, won the European Jean Leray 

Award, which is one of the most Award, which is one of the most 

important awards in the area and aims important awards in the area and aims 

to encourage contributions from young 

scientists for the field of biomaterials.

Fórum Económico Mundial destaca Fórum Económico Mundial destaca 

start-up da UMinho

A portuguesa SilicoLife surge entre seis 

PME cujas parcerias com multinacionais 

poderão marcar a inovação e o 

desenvolvimento da Europa. A start-up

ligada à UMinho colabora com a Invista, 

maior produtora de fibras do mundo e 

detentora de marcas como a Lycra. 

World Economic Forum highlights start-

up of UMinho

The Portuguese SilicoLife appears 

amongst six SMEs whose partnerships 

with multinationals may make a 

difference in innovation and in the 

development of Europe. The start-up 

linked to UMinho collaborates with Invista, 

the world’s largest producer of textile 

fibres and owner of brands such as Lycra. 
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Campeonato europeu Universitário de 

andebol

A 8ª edição juntou em Braga 300 atletas 

de treze universidades de sete países, 

sagrando a UMinho (masculinos) e 

Vicent Pol (femininos) como campeões 

europeus. Portugal e a UMinho 

(Guimarães) já tinham recebido em 2014 

o Mundial Universitário da modalidade, 

no qual Portugal venceu. 

Uminho na 4ª global economic Leaders 

summit

A Cimeira Mundial de Líderes 

Económicos visa integrar recursos 

económicos internacionais e reforçar a 

cooperação económica internacional. 

Os participantes são, na sua maioria, 

líderes mundiais da indústria e comércio, 

havendo também figuras da política, 

economia e ciência.

Uminho at the 4th global economic 

Leaders summit

The Global Economic Leaders Summit 

aims to integrate international economic 

resources and strengthen international 

economic cooperation. Participants 

are mostly world leaders of industry 

and commerce, and there are also 

personalities in the areas of politics, 

economy and science.

european University Handball 

Championship

The 8th edition gathered 300 athletes 

from thirteen universities of seven 

countries in Braga, and crowned UMinho 

(male) and Vincent Pol (female) as 

European champions. In 2014, Portugal 

and UMinho (Guimarães) received 

the World University Championship of 

Handball, in which Portugal won. 

agosto
August
2015
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acolhimento dos novos estudantes

O 1º Programa de Acolhimento para 

Estudantes Internacionais realizou-se 

entre 9 e 11 de setembro, em Braga e 

Guimarães. Ao abrigo do novo estatuto 

do estudante internacional, a UMinho 

acolheu mais de 40 alunos de quatro 

continentes. Entretanto, no dia 14 foram 

recebidos mais de 2500 estudantes 

nacionais, numa sessão solene com 

intervenções do reitor e do presidente da 

Associação Académica.

new student Welcome Programme

The 1st Welcome Programme for 

International Students was held from 9 

to 11 September in Braga and Guimarães. 

Under the international student statute, 

UMinho welcomed more than 40 students 

from four continents. On the 14th, UMinho 

also received over 2,500 national students 

in a formal ceremony with interventions 

of the Rector and the President of the 

Students’ Union.

CRUP e Universidade de S. Paulo CRUP e Universidade de S. Paulo 

reforçam cooperaçãoreforçam cooperação

O Conselho de Reitores das O Conselho de Reitores das 

Universidades Portuguesas e a Universidades Portuguesas e a 

Universidade de São Paulo, Brasil, 

protocolaram, em Guimarães a 

criação de um canal privilegiado de 

comunicação científica e tecnológica 

em todas as áreas do saber, bem como 

o intercâmbio de recursos humanos 

e a organização conjunta de projetos 

de investigação, publicações, cursos e 

eventos académicos e culturais. eventos académicos e culturais. 

CRUP and University of São Paulo 

reinforce cooperation

The Council of Rectors of Portuguese 

Universities (CRUP) and the University of 

São Paulo, Brazil, signed an agreement, 

in Guimarães, for the creation of a 

privileged channel for scientific and 

technological communication in all 

fields, as well as the exchange of human 

resources and the joint organisation of 

research projects, publications, courses, 

and academic and cultural events. 
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inauguração da biblioteca de direito

O espaço da biblioteca da Escola de 

Direito divide-se por dois pisos. Tem 

mais 6500 livros, além dos 18 mil que 

compõem o acervo da Biblioteca Salgado 

Zenha. Destacam-se publicações de 

peças judiciais célebres no país e obras 

autografadas por autores como Willy 

Brandt (Nobel da Paz em 1971).

inauguration of the Law Library

The library of the Law School has two floors. 

It has over 6,500 books in addition to the 

18,000 that make up the collection of the 

Salgado Zenha Library. The library holds 

nationally known judicial proceedings as 

well as signed works by authors such as 

Willy Brandt (Nobel Peace Prize in 1971).

setembro
September
2015

ii encontro alumni 

Cerca de 600 antigos estudantes da 

UMinho juntaram-se, a 19 de setembro, 

no Mosteiro de Tibães, em Braga. 

O momento recuperou memórias e 

reaproximou os alumni à academia. O 

encontro foi promovido pelo projeto 

Alumni UMinho.

second alumni reunion 

About 600 Alumni of UMinho gathered, 

on 19 September at the Monastery of 

Tibães, in Braga. The moment recovered 

memories and reconnected the alumni to 

the academia. The reunion was promoted 

by the Alumni UMinho project.

17ª Conferência Europeia de Psicologia 17ª Conferência Europeia de Psicologia 

do Desenvolvimento

Estreia do evento em Portugal, com a 

organização da Associação Europeia 

de Psicologia do Desenvolvimento, da 

Escola de Psicologia e do Instituto de 

Educação da UMinho. A iniciativa reuniu 

800 especialistas de 56 países para 

discutir temas atuais do desenvolvimento 

humano.

17th European Conference on 

Developmental Psychology

It was the first time the event was held in 

Portugal, under the organisation of the 

European Association of Developmental 

Psychology, the School of Psychology 

and the Institute of Education of UMinho. 

The initiative gathered 800 experts from 

56 countries to discuss current issues on 

human development.
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Cátedra Lloyd braga

A distinção foi atribuída a Karen Luker, 

da School of Nursing, Midwifery and 

Social Work, da University of Manchester, 

no Reino Unido. A Aula Aberta, na qual 

também se homenageou o patrono, 

incidiu sobre os desafios de passar para 

a prática as inovações em enfermagem.

Chair Lloyd braga

The distinction was awarded to Karen 

Luker from the School of Nursing, 

Midwifery and Social Work of the 

University of Manchester, in the United 

Kingdom. The Open Class, in which the 

patron was also honoured, was about 

the challenges of putting innovations in 

nursing into practice.

Uminho de novo no ranking da times 

Higher education

A UMinho surge, uma vez mais, entre 

as melhores do mundo. O ranking, que 

envolveu pela primeira vez uma parceria 

com a Elsevier, produz anualmente uma 

avaliação das universidades nas suas 

principais missões: ensino, investigação, 

relação com o tecido económico, 

impacto da investigação produzida e 

internacionalização. 

Uminho in the times Higher education 

ranking again

UMinho is amongst the best in the world 

once again. The ranking, which involved 

the partnership with Elsevier for the first 

time, annually produces an assessment 

of universities within their main missions: 

education, research, link to the economic 

fabric, impact of produced research and 

internationalisation.

9º Simpósio Internacional de 

Computação Inteligente e DistribuídaComputação Inteligente e Distribuída

O evento do Centro ALGORITMI incidiu O evento do Centro ALGORITMI incidiu 

na engenharia informática, em especial na engenharia informática, em especial 

a computação inteligente e distribuída a computação inteligente e distribuída 

e as suas implicações nos setores da implicações nos setores da 

segurança, saúde e ambiente. O evento segurança, saúde e ambiente. O evento 

contou com intervenções de especialistas contou com intervenções de especialistas 

de craveira internacional.

9th International Symposium on 

Intelligent Distributed Computing

The event of the Centre ALGORITMI The event of the Centre ALGORITMI 

focused on informatics engineering, focused on informatics engineering, 

especially on intelligent computing especially on intelligent computing 

and distributed computing and their and distributed computing and their 

implications on sectors such as security, implications on sectors such as security, 

health and environment. The event health and environment. The event 

included interventions from world-class 

experts.

Seminário “Ética, Academia e Sociedade”Seminário “Ética, Academia e Sociedade”

Organizado pela Comissão de Ética da Organizado pela Comissão de Ética da 

UMinho. O Seminário promoveu a análise, UMinho. O Seminário promoveu a análise, 

reflexão e debate sobre o papel da ética 

na academia, com especial enfoque 

na promoção de condutas éticas nos 

projetos e atividades de interação da 

universidade com a sociedade.

Seminar on “Ethics, Academia and 

Society”

Organised by the UMinho Ethics 

Committee. The Seminar promoted the 

analysis, reflection and debate on the role 

of ethics in the academia, with a special 

focus on promoting ethical conduct in the 

projects and activities of the university’s 

interaction with society.
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Conferência de Pinto balsemão 

A conferência “De um país sem televisão 

privada a um mundo em ebulição 

comunicacional” foi proferida pelo 

presidente do Conselho de Administração 

do Grupo Impresa e antigo primeiro-

ministro, durante as comemorações dos 

25 anos da licenciatura em Ciências da 

Comunicação. 

Conference of Pinto balsemão 

The conference “From a country 

without private television to a growing 

communicational world” was presented 

by the President of the Board of Directors 

of the Impresa Group and former prime 

minister, during the celebrations of 

the 25th anniversary of the degree in 

Communication Sciences. 

Debate sobre equilíbrios financeiros 

e sociais

Margarida Corrêa de Aguiar, do Banco Margarida Corrêa de Aguiar, do Banco 

de Portugal, veio à UMinho falar sobre 

“Pensões - Restabelecer os equilíbrios 

financeiros e sociais e apoiar a Economia”.  

O seminário/debate foi promovido 

pelo Departamento de Economia para 

comemorar os 20 anos da licenciatura.

Debate on financial and social balances

Margarida Corrêa de Aguiar, from the 

Bank of Portugal, came to UMinho to talk 

about “Pensions - Restore financial and 

social balances and support the Economy”. 

The seminar/debate was organised 

by the Department of the Economics 

to celebrate 20th anniversary of the 

Economics course.



Universidade do Minho — 2016 74

novembro
November
2015

Colóquios de outono

A iniciativa do Centro de Estudos 

Humanísticos teve como tema “Outros 

Mapas. Linguagem, Migração, Diáspora”, 

abordando realidades e preocupações 

da sociedade pós-industrial do século 

XXI, nas quais as Ciências Humanas e 

Sociais são chamadas a refletir e intervir 

criticamente. 

autumn Colloquia

The initiative of the Centre for Humanistic 

Studies had as theme “Other Maps. 

Language, Migration, Diaspora”, 

addressing the concerns and realities of 

post-industrial society of the 21st century, 

upon which Social and Human Sciences 

are called to critically think and act. 

StartPoint@UM – Orienta o teu futuroStartPoint@UM – Orienta o teu futuro

A iniciativa, que proporcionou o contacto A iniciativa, que proporcionou o contacto 

entre a comunidade e o mercado de entre a comunidade e o mercado de 

trabalho, comemorou o 5º aniversário do trabalho, comemorou o 5º aniversário do 

Liftoff - Gabinete do Empreendedor da Liftoff - Gabinete do Empreendedor da 

Associação Académica e esteve inserida Associação Académica e esteve inserida 

na Semana Europeia das PME e na Semana Europeia das PME e na 

Semana Global do Empreendedorismo.Semana Global do Empreendedorismo.

StartPoint@UM - Guide your futureStartPoint@UM - Guide your future

The initiative, which provided contacts 

between the community and the labour 

market, celebrated the 5th anniversary 

of Liftoff - Entrepreneur Office of the 

Student’s Union of UMinho and was set 

within the European SME Week and The 

Global Entrepreneurship Week.
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Convénio com Universidade do estado de 

santa Catarina

A UMinho, através do Instituto de 

Educação, e a Universidade do Estado 

de Santa Catarina, Brasil, protocolaram 

a participação em programas de 

doutoramento de docentes da UDESC na 

UMinho. A assinatura decorreu durante o  

I Colóquio Luso-Brasileiro de Educação.

agreement with santa Catarina state 

University

UMinho, through the Institute of 

Education, and the Santa Catarina State 

University (UDESC), in Brazil, signed 

an agreement for the participation 

of professors of UDESC in doctoral 

programmes of UMinho. The signing of 

the agreement took place at the 1st Luso-

Brazilian Colloquium on Education.

Seminários sobre governação eletrónica 

O ciclo de cinco seminários, organizado 

pela Unidade Operacional em Governação 

Eletrónica da UNU, em Guimarães, iniciou-

se em junho e refletiu sobre a investigação, 

as políticas e as práticas de governação 

eletrónica.  As sessões decorreram no 

auditório Fraterna, em Couros.

Seminars on electronic governance 

The cycle of five seminars, organised by the 

Operating Unit on Policy-driven Electronic Operating Unit on Policy-driven Electronic 

Governance of UNU, in Guimarães, started 

in June and focused on research, policies 

and practices regarding electronic 

governance. The sessions took place at the 

auditorium Fraterna, in Couros.

Conferência “A Interação Universidade-Sociedade e os Desafios do Futuro”Conferência “A Interação Universidade-Sociedade e os Desafios do Futuro”

Iniciativa inserida no âmbito do 25º aniversário da TecMinho e25º aniversário da TecMinho e da Cátedra Universidade 

do Minho/Caixa Geral de Depósitos, procura anualmente refletir sobre temas relevantes do Minho/Caixa Geral de Depósitos, procura anualmente refletir sobre temas relevantes 

para a sociedade, desta feita, a terceira missão das universidades.para a sociedade, desta feita, a terceira missão das universidades.

Conference on “The University-Society Interaction and Future Challenges”Conference on “The University-Society Interaction and Future Challenges”

This initiative is set within the framework of the 25This initiative is set within the framework of the 25th anniversary of TecMinho and the 

Chair University of Minho/Caixa Geral de Depósitos, which seeks to annually reflect on Chair University of Minho/Caixa Geral de Depósitos, which seeks to annually reflect on 

topics relevant to society: the third mission of universities.topics relevant to society: the third mission of universities.
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inauguração do Centro de Ciência viva 

de guimarães

O Centro Ciência Viva de Guimarães 

- Curtir Ciência abriu portas a 17 

de dezembro, ficando instalado na 

emblemática Fábrica Âncora, em Couros. 

Este 20º Centro da Rede é uma parceria 

entre a UMinho, o Município de Guimarães 

e a Ciência Viva, representando um novo 

lugar de conhecimento na cidade-berço. 

inauguration of the Living science Centre 

of guimarães

The Living Science Centre of Guimarães 

- Enjoying Science opened its doors on 

17 December. It is set in the emblematic 

factory Âncora, in Couros. This 20th 

Centre of the Network is a partnership 

between UMinho, the Municipality of 

Guimarães and Ciência Viva, providing a 

new knowledge site to Guimarães.

UMinho passa a Fundação Pública UMinho passa a Fundação Pública 

de Direito Privadode Direito Privado

O Conselho de Ministros aprovou o pedido O Conselho de Ministros aprovou o pedido 

de transformação da UMinho numa de transformação da UMinho numa 

fundação pública com regime de direito fundação pública com regime de direito 

privado, ao abrigo do Regime Jurídico das privado, ao abrigo do Regime Jurídico das 

Instituições de Ensino Superior. A UMinho Instituições de Ensino Superior. A UMinho 

manterá a sua natureza de instituição manterá a sua natureza de instituição 

pública, aumentando, no entanto, a sua pública, aumentando, no entanto, a sua 

autonomia.

UMinho becomes a Public Foundation 

governed by Private Law

The Council of Ministers approved 

the request for UMinho to become a 

public foundation governed by private 

law, under the Legal Regime of Higher 

Education Institutions. UMinho will 

continue to be a public institution, but 

now with an increasing autonomy.
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40 anos de educação na Uminho

As comemorações arrancaram a 30 de 

março e contaram com vários eventos, 

como conferências e exposições, que 

permitiram refletir sobre o futuro e os 

desafios da educação e da educação 

infantil numa sociedade em mudança, a 

excelência escolar e a cooperação para o 

desenvolvimento.

40 years of education at Uminho

The celebrations started on 30th March 

and relied on various events, such as 

conferences and exhibitions focused on 

the future and challenges of education 

and early childhood education in a 

changing society, on academic excellence 

and on cooperation for development.

Prémios de mérito desportivo

Foram 85 os alunos que receberam 

o prémio de mérito desportivo, 

representando o sucesso académico 

e desportivo. O programa incluiu a 

apresentação do Calendário Solidário 

Judo & Sport Friends of UMinho e 

a celebração do 38º aniversário da 

Associação Académica.

sports achievement awards

85 students received the Sports 

Achievement Award, representing 

academic and sporting success. The 

programme included the presentation 

of the Solidarity Calendar Judo & Sport 

Friends of UMinho and the celebration 

of the 38th anniversary of the Student’s 

Union.

Grandes prémios de inovação 

O Grande Prémio de Inovação do Novo 

Banco foi ganho por uma equipa do Banco foi ganho por uma equipa do 

ICVS/3B’s, pela criação de cateteres ICVS/3B’s, pela criação de cateteres 

urológicos degradáveis, à base de 

materiais de origem natural. Já Ana 

Ferraz, do Centro Algoritmi, venceu o 1º 

prémio “Nação Inovadora”, da Audi e SIC 

Notícias, com um kit portátil que deteta o 

tipo de sangue em minutos.

Innovation AwardsInnovation Awards

The Grand Prize of the Novo Banco The Grand Prize of the Novo Banco 

Innovation Awards was won by the 

team from ICVS/3Bs for the creation of 

biodegradable urological stent systems, 

based on natural polymers. Ana Ferraz, 

from the Centre ALGORITMI, also won 

the 1st prize “Innovative Nation”, promoted 

by Audi and SIC Notícias, for building a 

prototype device that determines blood 

type in minutes.
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O jacinto 
e a Universidade 
do Minho
A identidade visual da Universidade do 
Minho (UMinho), inspirou-se nos  
elementos do Brasão da sua fundação: 
a serpente alada, o livro aberto e os 
jacintos em campo de prata. As insígnias 
da Universidade fundem-se na sabedoria 
da serpente; no conhecimento do livro e 
na humildade científica dos jacintos, flor 
persistente que cresce em solos agrestes. 
Pelo seu potencial de diferenciação, a flor 
do jacinto foi a base para a 
representação iconográfica da UMinho. 
As pequenas flores de seis pétalas 
apresentam uma estrutura radial em 
estrela de seis pontas. A simplicidade 
da forma é o desejo da inteligência. 
Da flor se criou um símbolo. Com o 
símbolo cresceu a UMinho. No futuro, 
florescerá… sustentavelmente!
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The hyacinth 
and the University 
of Minho
The visual identity of the University of 
Minho (UMinho), was inspired by the 
elements present in the coat of arms of its 
foundation: the winged serpent, the open 
book and the hyacinths on a silver field. 
The insignia of the University merge into 
the wisdom of the serpent, into the 
knowledge of the book and into the 
scientific modesty of the hyacinths - 
persistent flower that grows in harsh soil. 
For its distinct nature, the flower of the 
hyacinth became the basis for the 
iconographic representation of UMinho. 
The small flowers of six petals have a 
radial arrangement, mostly like a 
six-pointed star. Simplicity in shape is no 
doubt the desire of intelligence. 
From a flower a symbol was created. With 
the symbol, UMinho grew. In the future, it 
will flourish... sustainably!

42º Aniversário da 
Universidade do Minho

42nd Anniversary of the 
University of Minho
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