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Abertura e
 
Compromisso
 

talento criativo e permitem a fusão entre A ideia de Universidade que a UMinho tem 

humanidades e ciências e tecnologias,vindo a construir assenta na centralidade 

num contexto único – a Universidade.da investigação como fator de qualificação 

do ensino e de diferenciação da interação 

com a sociedade. Essa ideia é consolidada A UMinho é chão aberto nas formas de 

aprender e de ensinar que, cada vez mais, numa Instituição aberta e comprometida 

serão diversificadas e com experiênciascom os seus valores e com os seus 

cognitivas mais estimulantes, incluindo as parceiros, sejam entidades congéneres ou 

novas formas de ensino à distância.atores sociais, económicos e culturais. 

É chão aberto no modo partilhado como faz Este posicionamento, que a UMinho assume 

ciência e como a disponibiliza, seguindo as pela natureza da sua cultura institucional e 

práticas mais avançadas do acesso aberto apor convicção da sua Comunidade Académica, 

publicações e dados científicos, movimento afigura-se essencial para enfrentar os 

de que foi pioneira.desafios do conhecimento, da educação 

superior e do desenvolvimento no século XXI. 


Neste contexto, a UMinho, enquanto domus do conhecimento, 


é chão aberto a todos os que querem participar desta visão e da sua 

irrecusável construção.
 

A Universidade é património material e imaterial de todos: dos que 


nela trabalham diariamente–professores, investigadores e pessoal 

técnico e administrativo; dos que a alimentam e rejuvenescem– 


os estudantes; da sociedade que lhe dá sentido; e dos parceiros 


que com ela interatuam e consubstanciam as dimensões aplicadas 


da sua missão. 


A UMinho é chão aberto a pessoas e saberes, locus ideal para 


a germinação de ideias novas que a ciência e a compreensão 


transdisciplinar potenciam. A UMinho é igualmente um chão de 


referenciais, de ética e de valores. É chão dos sonhos que atraem 

A ciência aberta é um novo paradigma da produção de conhecimento  

e a UMinho vai continuar a estar, proativa, nessa fronteira. 

Chão aberto ao mundo e aos cidadãos, estudantes, investigadores 

e professores, acolhendo as suas diferenças ideológicas, culturais, 

religiosas e étnicas, a quem abraça de forma acolhedora e 

integradora. Aberta e atenta aos alunos com dificuldades 

financeiras, garantindo que esses constrangimentos não impeçam a 

formação superior. 

Aberta e inclusiva às pessoas com necessidades especiais que aqui 

encontram infraestruturas e acompanhamento adequados às suas 

atividades académicas. 

Aberta à modernidade de que quer fazer parte integral, ancorada nas 

raízes históricas de Portugal e da Região que o originou. 
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Aberta à cultura e ao desporto, nas suas diferentes expressões e 

no modo como disponibiliza e promove essas práticas e atividades 

junto da sua Comunidade Académica e da sociedade. 

Aberta a uma interação profícua com o tecido económico-

produtivo, contribuindo para a geração de riqueza e de emprego 

pela valorização do conhecimento. A UMinho orgulha-se de ser 

um motor de desenvolvimento, pela qualidade dos recursos 

humanos que forma e pelas soluções que saem dos seus 

laboratórios e centros de inovação, os quais, interatuando 

proficuamente com empresas nacionais e estrangeiras, promovem 

o desenvolvimento socioeconómico.

O nosso compromisso é com a sociedade e com a sua evolução para 

níveis mais avançados de bem-estar e de fruição de uma cidadania 

intelectualmente rica.

O nosso compromisso é com a construção do futuro que, acreditamos, 

pode ser de esperança. Um futuro que o conhecimento e a ética podem 

tornar mais seguro, sustentável, solidário e criativo. 

Por tudo isto, a UMinho é chão aberto a quem chegar, como a descreve 

José Manuel Mendes na letra do Hino da Instituições.


Por tudo isto, a UMinho quer e vai estar aberta a todos os que 

procuram o conhecimento para construir um mundo melhor. 

António M. Cunha
 

Reitor 

 5



9 



10 

 
 Chão aberto
 

7 



 

O compromisso da UMinho com políticas e práticas 

de acesso aberto ao conhecimento científico remonta 

ao ano de 2004, quando a Universidade subscreveu a 

Declaração de Berlim e passou a integrar o grupo de 

instituições que foram pioneiras desse movimento. 

Seguiu-se a criação do repositório institucional, 

o RepositórUM e todo um trabalho da motivação

da Comunidade Académica, inicialmente numa

fase voluntária e, desde o dia 1 de Janeiro de 2011,

com obrigatoriedade para o corpo de docentes e

investigadores. Estas iniciativas foram acompanhadas do

desenvolvimento da necessária infraestrutura de suporte

e de uma estratégia de participação em projetos nacionais

e europeus para soluções avançadas neste

domínio, incluindo a integração multi-

institucional e interoperabilidade.

Esta estratégia foi assumida pelos diferentes 

níveis hierárquicos da UMinho, tendo tido 

um grande envolvimento dos responsáveis 

das unidades de investigação. Em termos 

operacionais, foi coordenada e implementada 

pelos Serviços de Documentação que hoje 

são, reconhecidamente, uma entidade de 

referência neste domínio a nível europeu. 

O futuro da produção científica mundial verá 

um enorme aprofundamento e generalização 

das práticas de acesso aberto, incluindo 

ao nível da disponibilização de dados, em 

resultado dos seus benefícios para as comunidades 

científicas e das imposições de organismos financiadores. 

O futuro assistirá igualmente a uma crescente 

desmaterialização de processos e integração 

de plataformas informacionais. 

Neste contexto, a UMinho apostará claramente no 

reforço das suas políticas de acesso aberto, de modo 

articulado com a FCT e com parceiros europeus, muito 

especialmente em metodologias fiáveis de credibilização 

e disponibilização de dados científicos. A UMinho está 

igualmente envolvida na integração automática da 

informação depositada no RepositórioUM com o seu 

sistema de informação interno, nomeadamente para 

produção de relatórios e processos de avaliação. 

Políticas 
institucionais 
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Do RepositóriUM aos 

projetos de ciência aberta 

Na sequência do seu pioneirismo no 

estabelecimento de um repositório e de uma 

política institucional de auto-arquivo, a 

UMinho afirmou-se como uma instituição de 

referência no panorama do acesso aberto e da 

ciência aberta, não apenas no plano nacional 

mas também à escala global. 

Os projetos e iniciativas em que a UMinho, 

através dos seus Serviços de Documentação, 

tem estado envolvida (9 projetos europeus– 

7 no 7ºPQ e 2 H2020–e 1 projeto nacional 

renovado anualmente), em muitos casos 

com uma posição liderante, representam um 

dos principais eixos da ação institucional 

neste domínio, contribuindo para a partilha 

do conhecimento, junto da comunidade científica e da sociedade em geral e, 

simultaneamente, para maior visibilidade e impacto dos resultados da investigação 

que se desenvolve na Universidade. 

A atividade da UMinho tem sido centrada em quatro dimensões. A primeira 

é a das infraestruturas, com a coordenação científica e técnica do RCAAP 

(Repositório Científico de Acesso Aberto –www.rcaap.pt), a principal 

infraestrutura nacional de acesso aberto, e a participação na coordenação do 

projeto OpenAIRE 

(www.openaire.eu), a infraestrutura da Comissão Europeia que suporta as políticas 

de acesso aberto e dados abertos estabelecidas no 7º Programa Quadro e no 

Horizonte 2020. 

A segunda dimensão é a das políticas, em que se salienta a participação 

nos projetos MedOANet e PASTEUR4OA (www.pasteur4oa.eu), que 

estabeleceram recomendações e modelos de políticas de acesso aberto para 

financiadores de ciência e instituições 

que realizam investigação. 

A terceira área é a da formação e 

disseminação onde, para além da 

participação no projeto NECOBELAC, 

se destaca a coordenação do projeto FOSTER 

(www.foster.eu), que disseminou os 

princípios e as práticas de acesso aberto 

e ciência aberta entre os investigadores 

e outros participantes no Espaço Europeu de 

Investigação, através de mais 100 ações 

presenciais e 25 cursos online em que 

participaram mais de 6300 pessoas. 

Finalmente a UMinho tem assumido um 

papel muito relevante na cooperação 

e alinhamento internacional, com a 

participação ativa na Confederação Mundial 

de Repositórios de Acesso Aberto (COAR) 

e a dinamização da cooperação lusófona, 

nomeadamente com o apoio à criação de 

repositórios em Moçambique, Cabo-Verde e 

Timor-Leste. 

No ano de 2017 a UMinho participará em 3 

novos projetos europeus H2020 –OpenAIRE-

connect, FIT4RRI e FOSTERplus (este último 

coordenado pela UMinho) – neste domínio, 

continuando a afirmar o seu compromisso e 

o seu trabalho de promoção da ciência aberta.
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A Universidade do Minho assumiu ao longo dos anos um papel 

pioneiro e de grande protagonismo no domínio do que hoje se vem 

chamando “ciência aberta”. 

O lançamento de iniciativas como o repositório institucional da 

Universidade do Minho (RepositóriUM), constituído com o objetivo de 

armazenar, preservar e permitir acesso à produção intelectual 

da Universidade em formato digital, ou a definição de políticas 

institucionais “fortes” sobre o acesso aberto à produção científica 

foram marcantes para a afirmação de um novo modo de entender 

a circulação do conhecimento científico e de novas formas de 

estruturar as relações entre as comunidades científicas e a sociedade. 

O caminho aberto pela Declaração de Budapeste sobre o Acesso Aberto, 

em 2002, conheceu, na última década e meia, importantes 

e nem sempre convergentes desenvolvimentos; 

em qualquer caso, ao longo deste período, 

o número de instituições de ensino superior

e de investigação, de agências de

financiamento, de Estados e organizações de

Estados que se comprometeram com o Acesso

Aberto, e mais recentemente com a Ciência

Aberta, configura-os como movimentos

imparáveis, desenhando-se, assim, um novo

cenário relativamente à produção, distribuição

e apropriação do conhecimento científico.

O futuro da Universidade, a sua afirmação 

nos seus diferentes eixos de atividade é 

indissociável do modo como ela se venha 

a posicionar neste novo cenário. 

Os desafios da ciência 
aberta: respostas da UMinho 

A consideração dos dados de investigação 

como área que vem suscitando orientações  

e práticas, de diversas instâncias, no sentido 

da sua partilha em acesso aberto coloca 

novos desafios e exige novos requisitos 

a que a Universidade não pode ficar alheia. 

A formulação de políticas institucionais 

neste domínio, a identificação e a 

construção das infraestruturas necessárias, 

a definição dos serviços de gestão de 

dados a disponibilizar são elementos 

de uma estratégia que se encontra em 

desenvolvimento, assegurando-se que 

a UMinho, nesta área, possa continuar  

a manter uma posição de relevo. 

A Ciência Aberta aumentará a visibilidade da investigação desenvolvida 

na instituição e garantirá a preservação da memória intelectual da 

Universidade. Maximizará, também, o impacto económico e social da 

investigação, favorecendo a inovação e a transferência de conhecimento 

para o desenvolvimento de novos produtos e serviços, e a resposta aos 

grandes desafios societais e ambientais que hoje enfrentamos. 

Nesta perspetiva, a valorização da responsabilidade da Instituição para 

com os cidadãos não é certamente de menor relevo. A ciência aberta tem 

um enorme potencial de estruturação de novas formas de relação entre as 

instituições que produzem conhecimento científico e a sociedade, 

designadamente ao disponibilizar instrumentos que permitam a 

múltiplas agências e atores refletir, de modo informado, sobre a 

adequação 

da investigação, muitas vezes por si financiada, com os valores e as 

necessidades das nossas sociedades, abertas e democráticas. 
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 Aberta em todas as dimensões
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 Educação para todos



A UMinho registou, em 2016, uma elevada procura dos seus cursos 

de formação inicial, tendo obtido a mais elevada taxa de 

preenchimento de sempre das vagas disponibilizadas na 1ª fase do 

CNA (98,4%); 3571 novos alunos de licenciatura e mestrado 

integrado ingressaram na UMinho em 2016-17, cerca de mais duas 

centenas que no ano letivo transato. A abertura da licenciatura em 

Criminologia e Justiça Criminal veio reforçar a oferta educativa da 

Universidade. 

A Universidade continuou a prestar atenção ao recrutamento dos 

seus alunos: 200 dos melhores estudantes de 

escolas secundárias e colégios participaram 

num programa especial de formação, dando-

lhes a conhecer a realidade da Instituição. 

A divulgação da oferta educativa conheceu 

um momento importante na 2ª edição da 

Feira Educativa e Formativa, realizada em 

Guimarães, promovida pela Universidade 

em colaboração com os municípios da região. 

A criação do ObservatoriUM materializou 

a preocupação da Instituição com os 

percursos académicos dos seus estudantes, 

como condição de prevenção de fenómenos 

de insucesso escolar e de abandono. 

A Universidade prosseguiu a sua política 

de promoção do mérito académico 

e atribuiu bolsas de excelência aos melhores estudantes de 

cada ano de cada curso de formação inicial e viu reforçada a 

intervenção nesta área de organizações da sociedade civil que, 

progressivamente, vêm concedendo bolsas a estudantes da UMinho. 

A política de internacionalização da Universidade no domínio 

da educação traduziu-se no reforço da atração de estudantes 

internacionais e de estudantes em mobilidade, bem como 

na expansão de modalidades de formação em associação 

com instituições de ensino superior de outros países. 

Finalmente, a inauguração da Biblioteca da UMinho em Azurém veio 

acrescentar novos espaços e novos recursos aos já disponíveis, 

melhorando significativamente as condições de trabalho 

oferecidas a estudantes, professores e investigadores. 
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Investigação para o 
futuro 

A UMinho é uma Universidade completa que assume uma ambição 

permanente de ser um espaço aberto de criação de conhecimento e 

de inovação, que seja relevante e de âmbito internacional. 

É hoje claramente uma Universidade de Investigação. Isso reflete-

se na posição que tem vindo a assumir nos principais rankings 

internacionais. É também muito claro o aumento do numero de 

publicações científicas, citações, e dos diversos outputs científicos, 

ao longo dos últimos anos. 

A Investigação desenvolvida procura 

responder a desafios de um Mundo cada 

vez mais global, produzindo e divulgando 

novo conhecimento, e reforçando as 

necessárias colaborações e a participação 

em iniciativas internacionais, sempre com 

o objetivo de gerar efeitos multiplicadores

no desenvolvimento científico e

socioeconómico e cultural da Região e

do País. O grande espaço de atuação da

UMinho é a European Research Area

(ERA), sem que tal diminua, ou desvalorize

de algum modo, a aposta na interação com

a Comunidade dos Países de Língua Oficial

Portuguesa (CPLP) e a promoção ativa de

atividades em outras geografias.

A UMinho tem sido capaz de angariar, de forma crescente, grandes 

projetos europeus, nos programas do Horizonte 2020, incluindo os 

do Conselho Europeu de Investigação (ERC), assumindo a liderança 

de inúmeros grandes projetos, e sendo a única Universidade que 

coordena projetos em todas as tipologias do programa Widening da 

Comissão Europeia (CE). Participa em todas as parcerias 

internacionais lançadas pelo governo Português e está envolvida em 

variados projetos de colaboração bilateral com as mais diversas 

regiões do globo, estando ainda muito ativa em projetos de 

colaboração transfronteiriça e do espaço Euro-Atlântico. A atividade 

internacional não diminuiu, pelo contrário, reforçou a forte 

implementação da UMinho na sua região e no País e a relevância da 

sua investigação para as políticas Regionais e Nacionais. 
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Interação para 
o desenvolvimento

A Universidade do Minho participa de forma 

ativa em mais de 150 parcerias estratégias 

com empresas, municípios, agências 

governamentais, associações empresariais, 

ONGs e outras entidades da sociedade civil. 

Estas parcerias fazem parte de um processo 

de cooperação que acelera a circulação de 

conhecimento entre todos os parceiros, 

contribuindo para uma transformação 

mais efetiva de conhecimento em novas 

tecnologias, produtos e serviços. 

O ecossistema de inovação aberto que a UMinho tem vindo a construir com 

os seus parceiros pretende fomentar uma economia mais competitiva e 

sustentável e uma sociedade melhor. 

Empresários, líderes políticos e ONGs estão presentes diariamente nos 

campi da UMinho, participando em workshops, desenvolvendo projetos de 

I&DT ou contratos de consultoria. As unidades de interface tecnológicas da 

UMinho e laboratórios industriais como o DONE Lab, em parceria 

com a Bosch Car Multimedia, estão sedeados nos campi. Estudantes de 

doutoramento desenvolvem a sua investigação em ambiente empresarial e 

Cátedras são patrocinadas por empresas como a Altice ou a DST. Estas 

múltiplas formas de colaboração permitem uma perspetiva privilegiada 

dos desafios económicos e sociais e surgimento de soluções inovadoras. 

Esta forte interação entre os investigadores e a sociedade promove um 

ecossistema de inovação dinâmico e uma cultura empreendedora. 
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Culturalmente diversos 

A produção e a divulgação de atividades culturais também são 

importantes vetores do conceito de instituição aberta em que a 

UMinho está apostada. De facto, a dimensão cultural é intrínseca 

ao nosso projeto educativo bem como um dos modos mais 

efetivos de concretizar uma interação biunívoca com a sociedade. 

A afirmação cultural é desenvolvida de 

diferentes formas e por diferentes 

entidades, consubstanciando uma 

abordagem aberta e multifacetada em 

termos de origem, tipologia e conteúdo. 

É neste contexto que a UMinho assegura 

uma atividade permanente, e de verdadeiro 

serviço público, através de algumas das 

suas unidades culturais, nomeadamente 

a Biblioteca Pública de Braga, o Arquivo 

Distrital de Braga, o Museu Nogueira da 

Silva e Casa Museu de Monção, é cruzada 

pela continuada emergência de uma 

multiplicidade de propostas originárias 

de: unidades orgânicas, outras unidades 

culturais ou diferenciadas, como é o caso da Biblioteca Lúcio 

Craveiro da Silva, em parceria com a Câmara Municipal de Braga; 

da Orquestra da Universidade; ou de iniciativas de estudantes, 

através dos seus grupos culturais da Rádio Universitária. 

A coordenação da atividade das unidades culturais e a integração da 

oferta da Universidade neste domínio é assegurada pelo Conselho 

Cultural. O Festival de Outono, organizado anualmente em outubro, 

tem vindo a afirmar-se como um momento de cruzamento de 

experiências culturais, a partir de produções internas e externas. 

Durante 2016, a UMinho concluiu o processo de 

construção e instalação do novo edifício do Arquivo 

Distrital de Braga, que deverá ser aberto ao público 

brevemente, melhorando significativamente o serviço 

prestado por esta estrutura. 
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 “Greenweek” em Guimarães, promovida 
pelo Laboratório da Paisagem

 2ª Semana Cultural Convergências 
Portugal/Galiza com atividades em Braga, 

Santiago de Compostela e Padrón

 OH! Encontro de Escolas de Artes Performativas, organizado 
por alunos e professores da licenciatura em Teatro 
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 Conselho Cultural apresenta revista 
“FORUM”, no Salão Nobre da Reitoria

 Instituto Confúcio assinala 
o Ano Novo Chinês

 Concertos comemorativos do 42º aniversário da 
UMinho, no Centro Cultural Vila Flor e no Theatro Circo 



 
 

 

   

 Concerto de Eric Revis Trio, no âmbito do ciclo 
“RUM com Jazz”, do Conselho Cultural e da RUM

 Exposição “Bojador”, de Ana 
Monteiro, no Museu Nogueira da Silva

 XII Cidade Berço–Festival de Tunas 

Académicas, em Guimarães 
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 Apresentação do livro Exposição “Umberto 
“O Theatro e a Memória”, assinalou Eco (1932-2016)”, na 

centenário do Theatro Circo. Iniciativa Biblioteca Pública de Braga 
envolveu a Biblioteca Pública de Braga 

e o Arquivo Distrital de Braga 
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 Enterro da Gata juntou as bandas 
Xutos&Pontapés, Dengaz, Gabriel 

O Pensador, Richie Campbell, 
Agir, Rui Veloso, entre outros

 XXVI FITU Bracara Avgvsta 
Festival Internacional 

de Tunas Universitárias, 
inserido no programa da 

Braga 2016 – Capital Ibero-
americana de Juventude 
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 Exposição “Media & Digital Art  XIV Vozes Sobre a Cidade, concerto 
Exhibition” reúne trabalhos de alunos do do Coro Académico da UMinho, 

mestrado em Tecnologia e Arte Digital no Bom Jesus do Monte

 RUM celebra 27º aniversário com concertos 
de Samuel Úria, em Braga e Guimarães 

Recital “Um bilhete para mudar a 
vida”, no Museu Nogueira da Silva 
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 Biblioteca Pública de Braga abre 
175º aniversário com três exposições, 

nomeadamente, “Silêncios: uma 
exposição para ler”, de Ana Carneiro 

 Exposição coletiva de pintura 
“6M” na Casa Museu de Monção

 Textile Tower, projeto que envolveu a plataforma 
Fibrenamics, esteve em exibição na Contextile –Bienal de Arte 

Têxtil Contemporânea 
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 Noite Branca preenche Reitoria da UMinho, Biblioteca 
Pública de Braga e Museu Nogueira da Silva com diversas 

iniciativas culturais 
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ir

a 

Exposição “Escritos do Mar 

da Imagem: exposição “Not in your face”, da China”, de Manuel Correia, 

de Susan Barnett, no Convento de S. no Museu Nogueira da Silva 

Francisco, em Real, Braga

 Colaboração com o 26º Encontros 



 
 

 
  

 

 
 
 
 

 

 Sarau Barroco, pelo Conservatório de Música  Exposição “O desenho dos Desenhos” agrega 
Calouste Gulbenkian de Braga, no Salão Medieval os melhores trabalhos produzidos pelos alunos 

da Reitoria, no âmbito da iniciativa “Braga Barroca” do mestrado integrado em Arquitetura

 Concerto da Orquestra da 
UMinho, com reportório de 
música latino-americana e 
o maestro Gerardo Estrada, 
no Braga Parque, no âmbito 

do Festival de Outono 
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  Prémio Victor de Sá de História Contemporânea 
atribuído a Márcio Barbosa 

 ARCUM comemora o 25º aniversário no Theatro Circo

 Alunos de Teatro estreiam peças sobre os 
refugiados, sob o tema “Once Upon a Weekend” 
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 Exposição “Cores da Vida” 
de Aurora Fernandes, na Casa 

Museu de Monção 

 AAUM comemora 39 anos com 

concerto de “Best Youth”, no Salão 
Medieval, no Largo do Paço 

A
ss

oc
ia

çã
o 

A
ca

dé
m

ic
a 

da
 U

ni
ve

rs
id

ad
e 

do
 M

in
ho

 

29





 
 

 

 
 

 
 


 







 Maquete da Requalificação Urbana da 
Praça do Toural, Alameda de S. Dâmaso
 

e Rua de Santo António, em Guimarães, 

patente na Akademie der Künste, em Berlim


 Cerimónia do chá e degustação de 
bolos da lua no Museu Nogueira da Silva. 
Organização do Instituto Confúcio para 

professores de Língua Estrangeira 
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Escola de Arquitectura 

www.arquitetura.uminho.pt 

Universidade do Minho 

Braga–Guimarães 

Portugal 

Escola de Ciências 

www.ecum.uminho.pt 

Escola de Direito 

www.direito.uminho.pt 

Escola de Economia e Gestão 

www.eeg.uminho.pt 

Escola de Engenharia 

www.eng.uminho.pt 

Escola de Medicina 

www.med.uminho.pt 

Escola de Psicologia 

www.psi.uminho.pt 

Escola Superior de Enfermagem 

www.ese.uminho.pt 

Insitituto de Ciências Sociais 

www.ics.uminho.pt 

Instituto de Educação 

I www.ie.uminho.pt 

Instituto de Letras e Ciências Humanas 

I www.ilch.uminho.pt 
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UMinho apresenta Relatório de Sustentabilidade 

O Relatório de Sustentabilidade reportou ao ano de 2014 e foi elaborado 

segundo as linhas orientadoras da Global Reporting Initiative, com o 

maior nível de abrangência In Accordance – Comprehensive. A UMinho foi 

a primeira universidade portuguesa a fazer este relato de acordo com as 

diretrizes G4 e a sexta em termos mundiais. A sessão foi a 28 de janeiro 

e contou com o Prémio Nobel da Paz 2007, Mohan Munasinghe. 

Fernando Alexandre pró-reitor 
da Universidade do Minho 

Fernando Alexandre, professor associado 

do departamento de Economia da Escola 

de Economia e Gestão e investigador 

do Núcleo de Investigação em Políticas 

Económicas da UMinho, tomou posse 

a 8 de janeiro como pró-reitor para 

a Valorização do Conhecimento. 
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 Constituição da Associação de 
Psicologia da Universidade do Minho 

O projeto resulta da colaboração estreita entre 

a UMinho e os municípios de Braga e 

Guimarães e visa o desenvolvimento técnico-

científico e formativo nesta área. Estes 

parceiros serão entidades facilitadoras do 

acesso a alvos prioritários da intervenção 

psicológica, sinalizando necessidades e 

potencialidades dos seus cidadãos. 

Passagem da UMinho a fundação 

O decreto-lei que transforma a UMinho numa fundação 

pública com regime de direito privado foi publicado a 13 

de janeiro. Este regime dotará a Academia Minhota de 

maior autonomia na gestão, potenciado maior capacidade 

para o cumprimento da missão da Universidade. 

Tomada de posse da direção da Associação 

Académica da UMinho 

Tomaram posse os novos órgãos diretivos da Associação 

Académica, tendo sido eleito Bruno Alcaide, do mestrado 

em Direito Administrativo e candidato 

único às eleições desta associação estudantil. 
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   42º Aniversário da Universidade do Minho 

A cerimónia decorreu a 17 de fevereiro, no Salão Medieval do Largo do 

Paço, e contou com a presença do ministro da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior. Manuel Heitor veio à UMinho para discutir ciência, 

tecnologia e educação superior, dando a conhecer as novas 

orientações do Ministério nestas áreas. Nos dias 15 e 16 decorreram os 

concertos comemorativos, em Braga e Guimarães, respetivamente. 

II Conferência Alumni com Manuel 
Cabral e Gene Grossman  

O Ministro da Economia, Manuel Cabral, e Gene 

Grossman, economista de reputação mundial e 

docente na Princeton University, debateram os 

desafios da nova era da globalização. A palestra 

“The New Globalization: From Trading Goods to 

Trading Tasks” aconteceu no II Jantar-Conferência 

da Comunidade Alumni da UMinho. 
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Rui L. Reis eleito membro da National Academy 
of Engineering 

A nomeação é considerada um reconhecimento de uma vida ou 

de uma carreira a profissionais que contribuíram para a prática, 

a investigação e a educação na área da Engenharia. O cientista da 

UMinho é o primeiro engenheiro com formação académica e 

carreira desenvolvidas em Portugal a ser eleito. 

Start-up vence Prémio 

Nacional de Agricultura 

O Prémio Nacional de Agricultura, na 

categoria Novos Negócios, foi atribuído à 

Fórmula d’Avó, start-up ligada ao Centro 

de Engenharia Biológica, numa cerimónia 

que contou com o ministro da Agricultura, 

Capoulas Santos. A empresa, nascida em 

2012, desenvolve produtos inovadores para a 

indústria da pastelaria. 
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 António Costa no contrato de
 

inovação entre UMinho e Bosch 

O primeiro-ministro oficializou a 2ª fase 

do projeto de investigação Bosch-UMinho. 

Considerado estratégico para o País, o 

projeto foca-se no desenvolvimento de 

soluções de futuro para a mobilidade, prevê 

um investimento de 55 milhões 

de euros e o registo de 22 patentes até 2018. 

Em resultado do projeto anterior, 

em 2015 submeteram-se 13 patentes. 

Bolsas de Estudo e Mérito em 
Engenharia Civil 

Colóquio Internacional  – Crianças, 
Cidade e Cidadania 

Profissionais das áreas de investigação da Sociologia da Infância, 

Geografia, Arquitetura e Urbanismo, Ciências da Educação, entre 

outras, promoveram o conhecimento e a reflexão sobre as percepções 

e representações das crianças sobre a cidade, as políticas públicas 

urbanas, a organização dos espaços, serviços e equipamentos 

urbanos para as crianças, os direitos da criança no espaço urbano. 

Mais de quatro dezenas alunos do mestrado integrado em Engenharia 

Civil receberam uma bolsa de valor pecuniário equivalente à propina 

anual, além da oferta de estágios e duplo diploma. A iniciativa de 

cooperação com empresas de engenharia, construção civil e obras 

públicas nacionais estende-se por três anos e pretende atrair jovens 

talentos e cativar o interesse para a área. 
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Roboparty 

As principais atrações da 9ª edição da iniciativa foram os robôs 

competiram em provas de dança, corrida e manobras com 

obstáculos, além de atividades desportivas. O evento, organizado pelo 

Departamento de Eletrónica Industrial da UMinho, a spin-off SAR e a 

marca Bot’n Roll, contou com mais de 570 participantes. 

Melhores Alunos na UMinho 

Cerca de 170 dos melhores alunos das 

escolas secundárias e colégios da Região 

participaram num programa especial de 

formação promovido pela UMinho. As 11 

Escolas e Institutos da UMinho integraram 

estes estudantes de excelência em 

workshops, aulas laboratoriais e equipas de 

investigação. 

Comité de Fundraising 

A atividade do Comité desenvolveu-se no sentido de apoiar a 

UMinho na concretização do seu plano de investimentos, procurando 

assegurar fontes de financiamento alternativas para alguns projetos 

integrados no plano estratégico UMinho 2020, e garantindo, 

simultaneamente, uma estreita ligação à sociedade, sustentando 

uma estratégia institucional de envolvimento direto e comprometido 

dos agentes e atores socioeconómicos na prossecução da missão 

da Universidade. A primeira reunião teve lugar a 17 de março. 
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  2ª edição da 4U Minho–Feira 
Educativa e Formativa 

O certame contemplou palestras, workshops e 

apresentações científicas, culturais e 

desportivas e várias atrações, como o 

simulador de condução Bosch, destinando-

se a alunos e professores dos ensinos básico 

e secundário, encarregados de educação, 

VI Olimpíadas da Saúde orientadores escolares, comunidade universitária e 

público em geral. Decorreu no Pavilhão Multiusos, em 

A competição atingiu o número recorde de 340 participantes do ensino 
Guimarães, contou com 65 expositores e recebeu cerca de 

secundário de 14 cidades. Os alunos testaram os seus conhecimentos 
8500 visitantes ao longo de três dias. 

e capacidades laboratoriais em experiências de dez minutos, passando 

por 12 postos de trabalho. A avaliação do conhecimento científico foi 

feita através de exames práticos observacionais, aplicando metodologias 

usadas no âmbito do mestrado integrado em Medicina na UMinho. 
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 Consórcio UNorte.pt apresenta 
resultados do primeiro ano de atividade 

O consórcio UNorte.pt perspetivou desenvolvimentos 

futuros nas estratégias de promoção internacional das 

atividades conjuntas, para aumentar a atratividade 

da Região Norte como local de destino para formação 

superior e no reforço da articulação entre as estratégias 

e as infraestruturas de valorização do conhecimento: 

promoção do empreendedorismo, gestão da propriedade 

intelectual e atração de investidores internacionais. 

 Congresso Internacional de
 
Optometria e Ciências da Visão
 

O principal evento nas ciências da visão em Portugal, que 

desde 2004 tem trazido a UMinho com conferencistas 

de renome e um amplo programa científico, incluindo 

comunicações livres, apresentações de casos clínicos em 

posters e palestras, entre outros. O evento reuniu mais de 

500 profissionais da área. 
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40 anos da Constituição da República Portuguesa 

A Escola de Direito acolheu o 3º Congresso Internacional “Direito na 


Lusofonia”, espaço de reflexão sobre as ligações entre países que partilham 


com Portugal 


um património cultural, linguístico e jurídico. Diogo Freitas do Amaral, 

jurista e protagonista político no período de transição para a democracia, 

também veio à UMinho para uma Aula Aberta de Direito Constitucional.
 

Comissão da Assembleia da República reuniu 
com investigadores da UMinho 

A reunião com investigadores da Escola de Psicologia 

contou com deputados, vereadores 

e profissionais ligados à proteção 

de crianças e jovens e apresentou o 

projeto “Desenvolvimento de crianças 

dos 0 aos 6 anos em acolhimento 

residencial e qualidade dos cuidados”, 

coordenado pela prof. Isabel Soares. 

Convento de São Francisco de Real à UMinho 

A cerimónia de assinatura do contrato de comodato e entrega das chaves 

do Convento de S. Francisco de Real à UMinho realizou-se a 5 de maio. O 

edifício, espaço de ligação entre a história e o futuro, aberto à investigação e à 

cultura, será requalificado e acolherá a Unidade de Arqueologia da UMinho. 
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Antigos alunos da UMinho criam “eBay” da biotecnologia 

O primeiro portal de vendas online para a biotecnologia e ciências da vida foi criado por dois 

ex-alunos de Bioengenharia da UMinho. A start-up BiotechZone assume-se como a resposta 

eficaz aos cientistas que precisam de adquirir produtos e serviços de laboratório com rapidez, 

preenchendo a lacuna que existe atualmente entre a Biotecnologia e a Internet. 

Bolsas de Excelência 

A UMinho distinguiu 174 alunos com o 

diploma de mérito, correspondente a uma 

bolsa de valor pecuniário idêntico 

ao da propina anual. Foram elegíveis os 

estudantes que ingressaram em 2015/16 

com nota igual ou superior a 16 valores, na 

1ª fase do CNA e em 1ª opção e os que 

concluíram os 1º, 2º, 3º e 4º anos do curso. 

Jaime C. Sousa preside Grupo Internacional de Cuidados Primários Respiratórios 

O professor da Escola de Medicina tomou posse como presidente do Grupo, sendo a primeira vez 

que um português assume a liderança desta entidade. Esta eleição reforçou a posição da Medicina 

Geral e Familiar Portuguesa numa rede mundial que junta especialistas de mais de 30 países. 

Festa da Ciência 2016 

A 6ª edição da Festa da Ciência, iniciativa da 

Escola de Ciências, promoveu um conjunto de 

atividades de divulgação da Ciência, com 

workshops, sessões hands-on, construções 

3D, concursos, palestras e exposições 

dirigidas aos alunos dos ensinos pré-escolar, 

básico 

e secundário. Durante três dias, mais de 

800 alunos experimentaram, exploraram 

e contactaram com o mundo do saber e do 

conhecimento científico. 
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M  Hospital dos Bonequinhos em Barcelos 

Meia centena de alunos de Medicina, Enfermagem e Educação Básica 

estiveram envolvidos na criação de um hospital, à escala dos mais 

pequenos. Crianças levaram o seu “boneco doente” ao médico. O 

objetivo é aproximar as crianças do ambiente hospitalar e ajudar a 

reduzir a ansiedade tão característica nestas idades. 
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II Encontro Anual de Spin-offs 
da UMinho 

A iniciativa da UMinho e TecMinho 

permitiu a partilha de experiências, 

desafios e oportunidades entre as empresas, 

assim como divulgar a sua atividade, 

competências e ambições ao público em 

geral. O programa privilegiou o 

empreendedorismo e a importância do 

investimento nesta Região, bem como a 

internacionalização, a gestão de recursos 

humanos e o financiamento. 

Prémios Município do Ano 
Portugal 2016 

A gala de entrega dos Prémios Município do 

Ano foi a 3 de junho, no Forte do Beliche, em Vila do Bispo, Sagres.  

A iniciativa foi organizada pela UMinho, através da plataforma 

UM-Cidades, em conjunto com o município de Vila do Bispo. Em 2016 

registaram-se 93 candidaturas, após as 66 e 81 dos anos 2014 e 2015, 

respetivamente. O concurso visa reconhecer e disseminar as boas 

práticas em projetos de iniciativa dos municípios portugueses. 
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 Investigadora da UMinho vence prémio europeu em obesidade infantil 

Rafaela Rosário, da Escola Superior de 

Enfermagem, foi distinguida pela Associação 

Europeia para o Estudo da Obesidade, em 

Gotemburgo, na Suécia, pelo seu estudo que 

avalia o impacto de um programa de 

intervenção nos hábitos e comportamentos  

de crianças do 1º ciclo do ensino básico.

 Professor da UMinho nomeado diretor do Programa MIT-
Portugal 

Pedro Arezes, da Escola de Engenharia, assumiu a direção do Programa 

MIT-Portugal. O anúncio foi feito na conferência anual que assinalou os dez 

anos do Programa e abordou o seu impacto na formação de pessoas, nos 

desenvolvimentos científicos e tecnológicos e na sociedade, bem como na 

aplicação do conhecimento a novas áreas com impacto económico e social. 

UMinho estreita colaboração 
com Fundação Luso-Americana 
para o Desenvolvimento 

A UMinho assinou um protocolo de 

cooperação com a FLAD que visa apoiar 

parcerias, projetos de investigação e 

intercâmbios entre as comunidades da 

Escola de Medicina e do Sidney Kimmel 

Medical College. O memorando reconhece o 

potencial da cooperação académica e 

científica internacional. Em abril foi 

assinado também o protocolo para a 

criação da Cátedra PT-FLAD em Cidades e 

Governação Inteligentes. 



   

 

   
 




Verão no Campus 2016 

A 9ª edição do Verão no Campus aconteceu em Braga e Guimarães  

e abriu as portas a cerca de 450 estudantes do ensino secundário. Nesta 

edição vieram também alunos do Brasil, França e China. Ao todo 

realizaram-se 25 atividades que promoveram a cultura e a ciência 

junto dos jovens, ajudando-os nas suas escolhas para o ensino 

superior. 

IdeaLab comemora 15 edições 

A TecMinho comemorou 15 edições do 

Laboratório de Ideias de Negócio, dando a 

conhecer o impacto da iniciativa no mercado 

desde que foi implementado, tanto ao nível  

da constituição de empresas como nos 

percursos dos empreendedores. Foram 

apoiadas 225 ideias de negócio de 512 

empreendedores, que geraram 102 empregos. 
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 Quanta Lab –Laboratório de Ciência, 
Tecnologia e Materiais Quânticos 

O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 

Manuel Heitor, presidiu à cerimónia de assinatura 

do memorando de entendimento para a criação e 

instalação do Quanta Lab, o primeiro laboratório 

de colaboração entre a UMinho e o Instituto 

Internacional de Nanotecnologia, que explorará as 

propriedades emergentes dos materiais quânticos. 
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 UMinho entre as melhores da
 
europa em desporto universitário
 

A equipa de futebol de 11 da UMinho tornou-se a primeira formação 

portuguesa a vencer um Campeonato da Europa da modalidade. 

No mesmo campeonato, em andebol, a equipa masculina também 

venceu a medalha de bronze. Graças ao desempenho brilhante destas  

e de outras participações, a UMinho foi a segunda melhor universidade 

europeia em desporto universitário em 2016. 

 Congresso Internacional 
de Estruturas e Arquitetura 

A Escola de Arquitetura recebeu a 3ª 

edição do ICSA2016, considerado o maior e 

mais prestigiado do mundo neste âmbito.  

O programa, que trouxe novidades na criação, conceção eII Seminário Luso-Brasileiro de Educação de Infância 
construção de estruturas, juntou cerca de 300 pessoas de 

40 países e cerca de 200 oradores, incluindo James 

O’Callaghan, projetista das icónicas estruturas em vidro O Seminário Luso-Brasileiro de Educação de Infância surgiu da necessidade de 
das lojas da Apple. discussão sobre a formação docente, as culturas da infância e a participação 

das crianças nos diversos contextos e atividades que lhes 

dizem respeito. Pretendeu-se igualmente fomentar o intercâmbio de 

profissionais que atuam em diversos contextos de educação das crianças, 

almejando promover o bem-estar, a cidadania e as culturas da infância. 
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 Campeonato Mundial Universitário 
Há Ciência na Cidade de Karaté 

A Escola de Ciências, membro organizador da Noite Europeia dos 

Investigadores, promoveu o ciclo “Há Ciência na Cidade” cujas 

atividades, abertas ao público em geral, decorreram de julho a 

setembro, em diversos espaços de Braga. Os participantes tiveram 

a oportunidade de conversar sobre nanotecnologia, fazer uma visita 

guiada ao céu e descobrir a importância de preservar a biodiversidade. 

A UMinho organizou o Campeonato Mundial Universitário 

de Karaté, que decorreu, em Braga, de 10 a 13 de agosto  

e recebeu mais de 500 participantes de 50 países. Esta 10ª 

edição do evento foi a primeira realizada em Portugal e o 

22º Mundial Universitário neste país, refletindo a 

estratégia de internacionalização do desporto universitário 

nacional. 
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   UMinho destaca-se nos  Abertura do curso de 
rankings internacionais  Criminologia e Justiça Criminal 

A licenciatura em Criminologia e Justiça Criminal 

A UMinho continua a destacar-se nos principais rankings junta as competências existentes nas Escolas de 

internacionais, nomeadamente no Scimago Institutions Rankings Direito e de Psicologia e no Instituto de Ciências 

e no Center for World University Rankings (CWUR). No primeiro Sociais, articulando conhecimentos e metodologias 

caso, subiu quase 200 posições desde 2010 e no CWUR subiu, em dois destas áreas do saber para conhecer e explicar o 

anos, 76 lugares. Entrou, também, pela 1ª vez, para o ARWU, mais crime, o delinquente, a vítima, a justiça criminal, 

conhecido como “Ranking de Xangai”, ficando entre as 500 os dispositivos de controlo e os fenómenos de 

melhores instituições de ensino superior do mundo. Este ranking, um reação social ao crime, procurando desenvolver 

dos mais conceituados a nível mundial, avalia anualmente 1200 nos alunos uma atitude crítica e reflexiva na área. 

universidades. 

Academia Internacional da 
Engenharia de Produção na UMinho 

A 66ª assembleia geral da CIRP, cujo comité organizativo foi presidido 

por Goran Putnik, do departamento de Produção e Sistemas, trouxe, 

à UMinho e ao CATIM (Porto), anfitriões eleitos, cerca de 700 

participantes de todo o mundo. A CIRP é a instituição internacional 

globalmente mais prestigiada na área da Engenharia de Produção e os 

membros da academia são os investigadores mais conceituados na área. 



  

 

 

 

 

 

092016S
e

te
m

b
ro

 

Encontro Caixa Alumni 

O Encontro Caixa Alumni realizou-se a 17 de setembro, 

no Paço dos Duques de Bragança, em Guimarães. 

O mote foi “História com Futuro”, transmitindo a ideia 

de legado, ao mesmo tempo que invocou a vanguarda 

e a evolução. Esta terceira edição juntou cerca de 700 

antigos estudantes, recuperando memórias e reforçando 

as suas ligações à UMinho. 

Nobel da Física na UMinho 

Arthur McDonald, Nobel da Física 

em 2014, veio à UMinho participar 

na 20ª Conferência Nacional de 

Física e 26.º Encontro Ibérico para 

o Ensino da Física, no âmbito dos

quais se celebrou, entre vários temas,

o centenário da teoria geral da

relatividade, a descoberta das ondas

gravitacionais e a oscilação

de neutrinos.
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“Aldeia Feliz” apoia idosos da Peneda-Gerês 

O Núcleo de Estudantes de Medicina promoveu a 3ª 

edição da “Aldeia Feliz”, prestando apoio médico a cerca 

de 200 idosos das aldeias de Cabreiros, Soajo, Senharei, 

Cabreiro, Sistelo e Cabana Maior, situadas na zona do 

Parque Nacional Peneda-Gerês. Ao longo de 4 dias, as 

visitas ao domicílio incluíram rastreios cardiovasculares, 

identificação de problemas de saúde e mobilidade, 

avaliação das condições de habitabilidade e o grau de 

dependência dos idosos. 
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Projeto U-Bike.UMinho 

O projeto U-Bike Portugal enquadra-se nos 

apoios do Portugal 2020 e visa promover 

a adoção de hábitos de mobilidade mais 

sustentáveis, através da disponibilização de 

bicicletas elétricas e convencionais a 

instituições públicas de ensino superior. 

À UMinho foram atribuídas 340 unidades, a 

maioria das quais elétricas. O projeto prevê 

também iniciativas de sensibilização para os 

benefícios na utilização da bicicleta. 

Guilherme Pereira empossado pró-reitor 

Guilherme A. B. Pereira, professor associado do departamento de 

Produção e Sistemas da Escola de Engenharia e investigador no Centro 

Algoritmi, tomou posse a 20 de setembro como pró-reitor para a 

Avaliação Institucional. 
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III Conferência Internacional em Geotecnia nos 
Transportes 

O evento visou a reflexão sobre os crescentes requisitos das infraestruturas nas 

sociedades. Os temas contemplados nesta 3ª edição incluíram a relevância da atuação 

da geotecnia nas infraestruturas de transporte terreste com vista à criação de 

estruturas seguras, económica e ambientalmente viáveis. A conferência teve lugar em 

Guimarães e recebeu mais de 300 comunicações provenientes de cerca de 50 países. 

HASLab lança nova aplicação 
SafeCloud Photos 

O Centro de Investigação em Software 

Confiável, organizou a 3ª edição do Open Day 

HASLab, para apresentar os mais recentes 

resultados de investigação do centro e 

uma nova aplicação móvel – a SafeCloud 

Photos, que pretende ser a mais segura do 

mercado, garantindo a máxima privacidade e 

segurança das fotografias carregadas. 
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Academia Chinesa de 
Ciências visita UMinho 

A visita, liderada pelo presidente Bai Chunli, 

teve como objetivo a cooperação em ciência, 

tecnologia e inovação entre as duas entidades. 

O programa incluiu diversas visitas e reuniões 

acompanhadas pelo presidente da Fundação para 

a Ciência e a Tecnologia (FCT), Paulo Ferrão. 
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 Bolsa NARSAD Young Investigator para 
investigadora do ICVS 

Neide Vieira tem vindo a desenvolver um trabalho que 

ajuda a perceber como defeitos na homeostase proteica 

podem influenciar negativamente a cognição e a 

plasticidade sináptica, situações subjacentes a processos 

associados ao envelhecimento, e a doenças relacionadas 

com o stress crónico. A bolsa é atribuída pelo conselho 

científico da Brain & Behavior Research Foundation,  

Nova Iorque. 

Semana Europeia de Biotecnologia 
Biotechnology European Week 

O encerramento das comemorações 

nacionais da efeméride decorreu no Instituto 

para a Bio Sustentabilidade da UMinho, 

no campus de Gualtar. A organização 

foi da P-Bio –Associação Portuguesa de 

Bioindústrias e do Centro de Engenharia Biológica e contou com 

o Alto Patrocínio da Presidência da República Portuguesa. A iniciativa

discutiu as potencialidades da Biotecnologia industrial na substituição

de processos convencionais da indústria química por processos

biotecnológicos e na produção de diversos produtos de

valor acrescentado.

Prémio Internacional 
Optometrista do Ano 

José González-Méijome, professor da Escola de Ciências, venceu 
o Prémio Internacional Optometrista do Ano 2016, um dos maiores

reconhecimentos na área a nível mundial, atribuído pela Universidade

Politécnica da Catalunha. O galardão destaca, entre outros aspetos,

o currículo do cientista, o número de publicações e de patentes

registadas e o impacto do seu trabalho na sociedade.
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A sessão solene realizou-se a 27 de outubro, 

no novo edifício da Biblioteca da UMinho do 

polo de Guimarães. A cerimónia contou com 

a presença de Maria Fernanda Rollo, 

Secretária de Estado da Ciência e Ensino 

Superior e incluiu uma sessão Open in 

Action @ UMinho, integrada na Semana 

Internacional de Acesso Aberto. 

 Juventude e feminismo na Escola de
 
Economia e Gestão 


No âmbito da Capital Ibero-americana da Juventude -Braga 2016, Alfredo Pérez Bravo, 
Embaixador do México em Portugal, visitou a Escola de Economia e Gestão e proferiu a palestra 

“México-Novo Sócio de Portugal”. O Centro de Estudos do Curso de Relações Internacionais 

também promoveu a tertúlia “Política no feminino”, que contou com a intervenção de Catarina 

Martins, deputada e coordenadora do Bloco de Esquerda. 
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 UMinho subscreve Magna Charta Universitatum 

A declaração foi assinada no encontro anual do Observatório Magna 

Charta Universitatum, realizado na Universidade de São Paulo, 

no Brasil. Mais de 800 universidades de 85 países já aderiram ao 

documento, assumindo os valores da autonomia universitária, 

a liberdade de pesquisa e de ensino, a indissociabilidade entre o 

ensino e a investigação, bem como os valores humanistas e a abertura  

a diferentes culturas.

 Escola de Medicina 

A sessão de comemoração do 

16º aniversário da Escola foi 

marcada pela mudança de nome, 

passando a designar-se Escola de 

Medicina da 

UMinho. Docentes, discentes, 

funcionários e demais presentes 

testemunharam a memória de 16 

anos de história da escola e, 

como habitual, congratularam os 

recém-formados médicos. 

Presidente da República no Fórum “Um Novo Futuro” 

O Fórum realizou-se no Salão Medieval da UMinho, ano âmbito da 

iniciativa Braga – Capital Ibero-americana da Juventude. Contou com a 

presença de Marcelo Rebelo de Sousa e a apresentação pública do 

documento “Braga 2016 – Um novo futuro para a juventude ibero-

americana”. 
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  III Fórum de Ética da UMinho 

Promoveu a análise, reflexão e debate com toda a comunidade académica da UMinho 

sobre o papel da ética, com especial enfoque na promoção de condutas éticas nos projetos 

e atividades de interação da universidade com a sociedade e esclareceu sobre o papel das 

subcomissões de ética para as Ciências da Vida e da Saúde e para as Ciências Sociais e Humanas 

na obtenção de pareceres na formulação de projetos de candidatura a financiamento. 

Festival de Outono 

O programa apostou na promoção de 

diferentes expressões artísticas, incutindo 

novos hábitos culturais e proporcionando 

maior conhecimento de diferentes culturas, 

em especial aos novos estudantes da UMinho. 

A iniciativa incluiu concertos, clubbing, 

workshops, conversas e visitas guiadas e 

contou com o apoio da Braga 2016 – Capital 

Iberoamericana da Juventude e do Município 

de Guimarães. 
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Investigadores do ICVS vencem Prémio Janssen 
Inovação 

O galardão foi entregue pelo 

ex-Presidente da República Jorge Sampaio e pelo ministro da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, numa 

cerimónia realizada na Universidade Católica de Lisboa. A equipa 

distinguida, liderada por John Sotiropoulos, demonstrou que o 

stress crónico gera mecanismos que levam à disfunção neuronal, 

agravando a doença de Alzheimer. 

Reitores da Estónia visitam UMinho 

O reitor António M. Cunha e os 

representantes das Escolas e Institutos 

da UMinho receberam, a 7 de outubro, uma 

comitiva da Estónia que visitou diversas 

infraestruturas da Universidade. 
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 Colóquio de Outono 

No âmbito das comemorações dos 500 anos da Utopia, de Thomas 

Morus, a 18º edição do Colóquio de Outono, organizado pelo Centro de 

Estudos Humanísticos, decorreu a 17 e 18 de 

novembro, e foi subordinado ao tema “Outros 

Lugares: Utopias, distopias, heterotopias”. 

Cátedra Lloyd Braga 

A distinção foi atribuída a Aaron Williamon, do Centro para a Ciência 

da Performance do Royal College of Music, no Reino Unido. A Aula 

Aberta, durante a qual também se homenageou o patrono, abordou 

o alcance e a extensão dos efeitos da música e a ligação entre esta e

os nossos sistemas biológicos que regulam a saúde mental, a função

imunológica e o bem-estar.
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1º Congresso Português de Construção Virtual 

Juntou mais de duas centenas de investigadores e profissionais 

e uniu as Universidades do Minho, Porto, e Lisboa e as Ordens 

dos Engenheiros e dos Arquitetos, mostrando a vontade comum 

de debater e adequar a lei nacional na área da construção virtual. 

A construção de modelos, navegáveis por realidade virtual, pode 

permitir a redução dos custos, planeamento adequado e maior 

sustentabilidade na construção de qualquer infraestrutura. 

Nobel da Medicina veio aos 
Seminários Internacionais do ICVS 

Harald zur Hausenm marcou presença nos 

Seminários Internacionais do ICVS, com uma 

palestra sobre novos agentes infecciosos 

e o seu papel em doenças cancerígenas e 

neuro-degenerativas. O professor Harald zur 

Hausen foi Prémio Nobel de Fisiologia ou 

Medicina em 2008, pela sua descoberta do 

papiloma vírus humano (HPV) como causa do 

cancro do colo do útero. 

Startup da UMinho entre as mais promissoras do mundo 

A SilicoLife, empresa com origem na Escola de Engenharia, é a 15ª 

mais promissora do mundo na bioeconomia e a única portuguesa entre 

as 40 melhores. O ranking das publicações “The Digest” e “Nuu” foi 

anunciado a 4 de novembro, na Califórnia, EUA, após mais de 100.000 

avaliações de especialistas e leitores. A lista destaca a inovação em 

biotecnologia e seus impactos na química, nutrição, materiais e 

genética, entre outros campos. 
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Inauguração do DONE Lab 

Adesão da UMinho ao University and 
Research Leadership Forum 

O laboratório integra equipamento 

de última geração para a manufatura 

aditiva de protótipos e ferramentas. 

Foi inaugurado a 28 de novembro, no 

Os líderes e organizações envolvidos nesta rede visam a implementação 

campus de Azurém, em Guimarães, 

de estratégias de inovação, produtividade e prosperidade para as 

resultando da parceria entre a 

suas nações, regiões ou cidades. A reunião deste ano, teve lugar em 

UMinho e a Bosch Car Multimedia. 

Lindres, em paralelo com a Cimeira Mundial de Inovação, promovida 

anualmente pelo Global Federation of Competitiveness Councils, 

e focou-se na competitividade e sustentabilidade das cidades. 
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Centro de Excelência em Medicina 
Regenerativa e Precisão com 
financiamento da Europeu 

O “The Discoveries” resulta da parceria entre 

cinco universidades nacionais – Minho, Porto, 

Aveiro, Lisboa e Nova de Lisboa 

e a University College London, do Reino 

Unido. A investigação multidisciplinar 

visa a prevenção e tratamento de doenças 

músculo-esqueléticas, neuro-degenerativas e 

cardiovasculares. O projeto, liderado por Rui 

L. Reis, receberá um investimento de 15

milhões de euros, no âmbito do programa

Teaming.

 StartPoint@UM–Orienta o teu futuro 

A sexta edição da iniciativa do Liftoff – Gabinete do Empreendedor 

e do GIP – Gabinete de Inserção Profissional da AAUM 

decorreu no campus de Gualtar, em Braga, nos dias 9 e 10 de 

novembro. Promoveu o contacto direto entre a comunidade 

académica e o mercado de trabalho, divulgando oportunidades, 

desenvolvendo competências e networking dos participantes. 
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Carlos Moedas na UMinho 

O comissário europeu para a Investigação, Ciência e 

Inovação esteve na UMinho a 19 e 20 de dezembro, visitando vários 

centros de investigação e tendo várias reuniões com investigadores 

e estudantes., incluindo o debate “A União Europeia, desafios 

presentes e o papel das próximas gerações”. 

Cientistas da UMinho recebem 
bolsas do Conselho Europeu de 
Investigação 

As bolsas de consolidação de carreira, atribuídas anualmente 

pelo ERC, são das mais prestigiadas a 

nível europeu. As cientistas Alexandra Marques e Ana Rita 

Duarte, investigadoras Grupo 3B’s – Biomateriais, 

Biodegradáveis e Biomiméticos, receberam um financiamento 

de dois milhões de euros cada, que serão utilizados nos 

próximos cinco anos para criar modelos de pele 3D e estudar 

solventes de nova geração, respetivamente. 
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tornou-se membro da rede europeia 
Escola de Economia e Gestão 

EFMD 

A European Foundation for Management 

Development é das principais redes de 

escolas de gestão no mundo. A acreditação 

obtida pela Escola de Economia e Gestão 

proporcionará oportunidades de intercâmbio 

de docentes e alunos, de partilha de 

conhecimento e de colaboração. 

10º aniversário da 
Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com 
Deficiência 

A UMinho, através 

do Gabinete para a 

Inclusão, assinalou 

a efeméride, a 13 de 

dezembro, promovendo uma 

sessão de palestras e debate 

alusivos aos direitos das 

pessoas com deficiência. 

Foram abordados temas como 

a discriminação, o desrespeito 

e a violência sobre pessoas 

com deficiência.

UMinho é a primeira universidade 
portuguesa na International Sustainable 
Campus Network 

A ISCN é uma organização composta por algumas das melhores universidades do 

mundo, tais como Harvard, MIT e Oxford, que visa integrar a sustentabilidade nas 

áreas de missão das instituições de ensino superior bem como na implementação 

de ações em campi universitários. A aceitação da UMinho nesta rede resulta do 

trabalho relevante que tem vindo a ser desenvolvido ao longo dos últimos anos em 

prol da sustentabilidade. 
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