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1.  RAZÕES E VISÃO DA CANDIDATURA 

 

1.1. Contexto da candidatura 

Tendo-me inscrito na UMinho em 1976, num curso de formação de professores, que 
exprimia bem a natureza inovadora do projeto da Instituição, pude assistir, na primeira 
pessoa, aos seus anos iniciais de desenvolvimento e fiz parte do primeiro grupo de 
licenciados da Universidade. Em 1983, ingressei como assistente estagiário na UMinho, 
na então Unidade Científico-Pedagógica de Ciências da Educação. Foi no espaço 
institucional hoje designado Instituto de Educação que desenvolvi a minha carreira 
académica, numa área científica e de formação marcadamente de interface, que articula, 
de múltiplas maneiras, a educação e a linguagem. Participei em vários projetos de ensino 
da Universidade, com a conceção de alguns dos quais estive profundamente 
comprometido. Envolvi-me ativamente na estruturação do campo científico em que me 
inscrevo, ao nível da direção de unidades de investigação, de associações científicas e da 
edição académica. Concomitantemente, fui investido em funções de gestão a vários 
níveis da Universidade. Nos últimos oito anos assumi importantes responsabilidades na 
direção da Universidade, tendo desempenhado funções de vice-reitor, primeiro com os 
pelouros do Ensino e da Investigação, depois com o pelouro da Educação. 

Este percurso permitiu-me um contacto continuado com a malha académica da UMinho 
e com as suas unidades de serviços, possibilitou-me conhecer a realidade do ensino 
superior e da investigação em muitos países, pôs-me em contacto permanente com os 
debates que atravessam o ensino superior e a investigação, em Portugal e no mundo. 

No processo que conduziu, em março do corrente ano, à eleição do Conselho Geral da 
Universidade, coordenei uma das listas de professores e investigadores candidatas aquele 
órgão. Fi-lo na convicção de que a proposta que protagonizava, juntamente com um 
grupo muito qualificado de professores e investigadores, e apoiado por um expressivo 
número de outros professores e investigadores, no contexto em causa, era relevante para 
a Universidade e serviria o aprofundamento do seu projeto. 

Assumi, então, explicitamente, a minha intenção de vir a protagonizar uma candidatura 
ao cargo de Reitor da UMinho. É essa intenção que agora concretizo. Faço-o 
apresentando um Programa de Ação que, a meu ver, define o caminho mais adequado 
para a Instituição e cuja concretização entendo ter condições para coordenar, 
acompanhado por uma equipa de grande valor. 

 

1.2. Uma visão para a UMinho 

A apresentação de uma candidatura a Reitor deve, em minha opinião, preencher um 
conjunto de requisitos que a tornem credível e exequível, mas também desafiante e 
mobilizadora. Requisitos que convocam o percurso de quem a protagoniza, uma análise 
do contexto da Universidade, uma apreciação da realidade contemporânea da UMinho e 
um projeto para o seu desenvolvimento, que balize o plano de ação para o quadriénio 
que o Reitor deve submeter ao Conselho Geral.    

Os Estatutos da UMinho estabelecem com clareza a natureza da missão da Instituição: 
“gerar, difundir e aplicar conhecimento, assente na liberdade de pensamento e na 
pluralidade dos exercícios críticos, promovendo a educação superior e contribuindo para 
a construção de um modelo de sociedade baseado em princípios humanistas, que tenha 
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o saber, a criatividade e a inovação como fatores de crescimento, desenvolvimento 
sustentável, bem-estar e solidariedade”.  

O Plano Estratégico, aprovado em 2013 pelos órgãos da Universidade, apresenta, de 
uma forma detalhada, e de um modo com o qual me identifico plenamente, uma “ideia 
para a Universidade”, representando-a como uma universidade completa, de 
investigação, de educação integral, em interação com a sociedade, internacionalizada, 
participada e descentralizada, eficiente e eficaz, inclusiva e sustentável. Daqui é derivada 
uma visão para a Instituição, no horizonte temporal de 2020 - “Em 2020 a Universidade 
do Minho será um centro de educação, de criação e de valorização do conhecimento 
com grande atratividade internacional, com base no desempenho dos seus centros de 
investigação e na qualidade e diferenciação do seu projeto educativo, tendo como marcas 
identitárias dos seus estudantes o saber, a criatividade e a ética, constituindo-se como 
agente promotor do desenvolvimento económico, social e cultural.” 

Porém, a existência deste enquadramento não dispensa um candidato a Reitor de 
apresentar a sua própria visão que, balizada pelos termos antes referidos, deve ser capaz 
de os reinterpretar, projetando-os e atualizando-os em função de circunstâncias e de um 
tempo específicos. 

O Programa de Ação que se propõe assenta numa visão para a Universidade que a 
representa, no cenário de idealização que uma “visão” sempre comporta, como uma 
Instituição que, tomando como modelo as orientações e as práticas das instituições 
universitárias de referência, designadamente no Espaço Europeu do Ensino Superior 
(EEES):  

(i) assegura uma educação nacional e internacionalmente reconhecida como sendo de 
elevada qualidade, e por isso atrativa, num vasto número de áreas de formação, no 
quadro de diferentes modalidades formativas, orientadas para diferentes públicos, 
contribuindo para histórias de vida pessoal e profissional bem-sucedidas e para o 
desenvolvimento do país;  

(ii) assume um papel de relevo no alargamento das fronteiras do conhecimento 
humano, vendo nacional e internacionalmente reconhecidos os seus contributos 
nas áreas científicas em que atua, criando condições para uma efetiva apropriação 
externa e aplicação do conhecimento que produz;  

(iii) participa ativa e efetivamente no desenvolvimento cultural e socioeconómico das 
pessoas, do território em que se inscreve e do país, contribuindo para uma sociedade 
mais inclusiva e justa.  

Esta Universidade, como condição para uma realização plena da sua missão,  

(i) valoriza as pessoas que constituem a comunidade académica, promovendo a sua 
participação na vida institucional e o desenvolvimento pessoal e profissional de cada 
um;  

(ii) assume a dignidade das pessoas, a inclusão e a equidade como princípios 
organizadores essenciais da vida coletiva;  

(iii) promove ativamente a qualidade de vida nos espaços que a constituem e o bem-
estar de todos;  

(iv) assegura a sua própria sustentabilidade financeira. 

A visão de Universidade que o presente Programa de Ação corporiza pressupõe, para a 
sua concretização, a mobilização de todos os membros da comunidade académica e dos 
setores da sociedade que com ela interagem como condição para se aprofundar o 
desenvolvimento da própria Instituição; assim se criarão as condições para a 
Universidade atuar como fator de transformação de si própria, do modo como realiza os 
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seus eixos de missão, e dos contextos em que atua. O lema Mobilizar, Desenvolver, 
Transformar! busca sintetizar esta orientação.  

 

1.3. Estrutura do Programa de Ação 

É meu entendimento que a apresentação de um texto programático, além do “programa” 
propriamente dito, requer uma análise das circunstâncias da sua aplicação e 
desenvolvimento, sob risco de se propor um exercício porventura intelectualmente 
estimulante, mas eventualmente desajustado por não serem adequadamente explicitadas 
as suas condições de concretização. É esta opção que fundamenta a estrutura deste 
Programa de Ação.  

Assim, para lá deste ponto inicial, num segundo momento, a que correspondem os 
pontos 2. e 3. do documento, são equacionados os sentidos da educação superior e é 
feita uma leitura das circunstâncias da Universidade, perspetivando os desafios que se 
lhe colocam no EEES e, delimitando mais o campo de observação, a situação concreta 
do sistema português de ensino superior e investigação. 

O Programa de Ação, num terceiro andamento, assume mais expressivamente a sua 
natureza de documento programático. Começa-se por analisar aspetos da realidade da 
UMinho; depois de enunciadas as orientações assumidas como estruturantes da ação do 
Reitor, são elencadas prioridades estratégicas para o desenvolvimento futuro da 
Universidade, detalhadas em função dos eixos fundamentais da sua atividade – a 
educação, a investigação e a interação com a sociedade –, e dos seus modos de 
organização e funcionamento; estas prioridades são posteriormente plasmadas num 
conjunto de objetivos programáticos e de medidas de operacionalização. Estas medidas 
são assumidas como “exemplares”, entendendo-se que o Plano de Ação, que 
estatutariamente o Reitor eleito deve apresentar ao Conselho Geral, é o contexto 
adequado para a sua apresentação exaustiva, com indicadores e tempos de realização. 

Porque os programas são interpretados por pessoas e porque considero que o perfil e o 
percurso de cada um antecipa um modo determinado da sua apropriação, na última 
secção deste documento, são apresentados os professores que, no caso de esta 
candidatura ser favoravelmente votada pelo Conselho Geral, serão, enquanto vice-
reitores e pró-reitores, solidariamente responsáveis pela concretização do Programa de 
Ação, sendo também indicados os pelouros que lhes corresponderão. 
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2.  CIRCUNSTÂNCIAS CONTEMPORÂNEAS E DESAFIOS DO ENSINO 

SUPERIOR 

 
2.1. A relevância do ensino superior 

O nosso tempo, de globalização, é atravessado por graves conflitos políticos, religiosos, 
e étnicos, está face a face com as ameaças e os desafios colocados pelas mudanças 
climáticas, pelo esgotamento de fontes de energia e pela exaustão dos recursos naturais, 
que põem radicalmente em causa a sustentabilidade do nosso mundo e a sobrevivência 
da nossa própria espécie, e assiste à permanência de problemas fundamentais de pobreza 
e desigualdade, que ameaçam a coesão das nossas sociedades.  

Este mesmo tempo é marcado por grandes e cada vez mais rápidas mudanças 
tecnológicas que, conformando realidades insuspeitadas até há pouco, não deixam de 
colocar novas (ou velhas) interrogações sobre o sentido do desenvolvimento das 
sociedades humanas.  

Assiste-se, em simultâneo, a uma enorme expansão do conhecimento científico 
disponível, a um ritmo que a humanidade nunca antes assistiu, com o alargamento do 
seu campo de aplicação e com o reconhecimento da sua relevância para o 
desenvolvimento das pessoas e construção de novos modelos de sociedade.  

Tudo isto ocorre a par de uma procura acrescida da educação superior no mundo. O 
Global Education Digest (2009) da UNESCO regista um enorme crescimento do número 
de estudantes a frequentar o ensino superior no mundo, o qual, nos primeiros sete anos 
da década inicial do século XXI, passou de 100 para cerca de 152 milhões. 

O potencial do ensino superior para ajudar a melhorar a vida das pessoas, o 
desenvolvimento das sociedades e das economias e assegurar um mundo melhor para as 
gerações vindouras advém-lhe da concentração de saberes que o caracterizam, da 
sedimentação de conhecimentos feita ao longo dos séculos, de práticas de diálogo entre 
diferentes áreas de saber, da sua experiência em disseminar o conhecimento de forma 
estruturada, enfim, da sua capacidade de converter o conhecimento que é gerado em 
transformação efetiva dos seus contextos e das suas circunstâncias, abrindo caminho 
para modelos civilizacionais mais justos e mais equilibrados. 

As instituições de ensino superior (IES) são lugares de pensamento. Ao longo da história, 
em múltiplos momentos, foram as mais importantes, por vezes as únicas instituições que 
promoveram o avanço dessa enorme aventura intelectual da humanidade que é a de 
conhecer, cada vez mais e cada vez melhor, o humano e as suas circunstâncias e de 
disseminar esse mesmo conhecimento, educando e qualificando as pessoas. 

 

2.2. Circunstâncias e tendências contemporâneas do ensino superior 

À escala global, as circunstâncias em que as IES desenvolvem a sua atividade vêm-se 
alterando de forma substantiva nas décadas mais recentes.  

A elevada procura que o ensino superior vem conhecendo determinou o crescimento do 
número de IES, com dimensões, missões e recursos muito diversos. Desta situação 
resultou, por um lado, a crescente preocupação com a qualidade da atividade 
desenvolvida pelas instituições e, por outro lado, a busca do seu reconhecimento 
diferenciado. Este facto ajuda a explicar a relevância atribuída aos rankings no contexto 
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global do ensino superior, que assumem um papel efetivo em muitas decisões 
institucionais e pessoais.  

O reconhecimento da existência de elementos comuns na missão, nos objetivos, nos 
âmbitos de atuação e nos compromissos das instituições vem reforçando movimentos 
de agregação em alianças estratégicas, aos níveis nacional e internacional, procurando 
aquelas constituir-se como partes interessadas na definição e avaliação de políticas, mas 
também na partilha de experiências e na construção de soluções conjuntas. 

São visíveis, hoje, a importância que vêm ganhando as parcerias entre as IES, por 
exemplo, através do desenvolvimento de iniciativas educacionais conjuntas, muitas vezes 
transnacionais, a multiplicação das redes de investigação internacionais, as novas 
modalidades de provisão de educação que as mudanças tecnológicas vieram permitir, o 
aumento exponencial da mobilidade estudantil, de professores e de investigadores. 

Uma outra grande tendência identificável no contexto global verifica-se com a 
emergência de novas formas de organização e administração das IES, traduzindo a 
procura de respostas às novas circunstâncias com que se confrontam. 

Paralelamente, assiste-se, num largo número de sistemas de ensino superior, à diminuição 
do investimento financeiro dos estados, o que acarreta, designadamente para as 
instituições públicas, a necessidade de diversificação das fontes de financiamento, num 
cenário em que a estabilidade das dotações se foi tornando cada vez mais uma miragem, 
implicando a introdução de lógicas competitivas na relação entre sistemas e instituições. 

Também no espaço natural de inscrição da UMinho, que é o EEES, o ensino superior 
vem conhecendo transformações significativas. 

Ao longo da primeira década do séc. XXI, alteraram-se em muitos contextos nacionais 
as formas de organização e de governo das IES, mudaram as formas de relação com a 
sociedade, crescendo a exigência de uma prestação de contas mais sistemática, e 
transformou-se a relação entre o Estado e as instituições; todas estas modificações 
decorrendo de ou tendo implicações nos modelos de financiamento e na autonomia 
institucional. 

A construção do EEES foi particularmente efetiva neste período histórico, com o 
Processo de Bolonha a ter fortes impactos na estrutura e nos objetivos dos diferentes 
ciclos de estudos, na assunção de referenciais partilhados para o desenho curricular e 
mesmo nas práticas educativas.  

Um amplo conjunto de países foi adotando medidas que foram consolidando em 
contínuo aquele Espaço: os programas de mobilidade académica, designadamente de 
estudantes, o desenvolvimento de instrumentos comuns orientadores das formações ou 
do seu reconhecimento tiveram, a este respeito, particular importância.  

Significativamente, neste período, assistiu-se à construção de posições comuns a vários 
estados em torno de orientações políticas com impacto efetivo nos sistemas do ensino 
superior, seja a relevância deste para a transformação social e económica, seja a sua 
importância para a promoção do emprego, seja, enfim, a adoção de objetivos comuns 
relativos às percentagens desejadas de população com graus de ensino superior ou de 
estudantes em mobilidade. A necessidade de aumentar a participação no ensino superior, 
de incrementar a sua qualidade e relevância, de promover a mobilidade e a cooperação 
transnacional ou, ainda, de fomentar capacidades ao nível da criatividade, inovação e 
empreendedorismo são objetivos inscritos em importantes documentos de referência da 
União Europeia. 
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As profundas transformações que a economia conheceu, com a consolidação das 
chamadas “economias do conhecimento”, vieram reposicionar as IES, que precisamente 
lidam com o conhecimento, com a sua produção e disseminação. Este é um dos 
elementos condutores da importância acrescida dos processos de internacionalização das 
instituições, que, no caso europeu, têm, no entanto, em paralelo, outros fatores de 
promoção, designadamente de natureza geopolítica.  

Entretanto, em diversos países, certamente mais nuns do que noutros, a segunda década 
do século XXI veio a ser profundamente marcada pela crise económica e financeira, e 
pela subsequente crise social, de que a erosão da classe média será um efeito com não 
pequenas implicações, a par do aumento exponencial das taxas de desemprego, mesmo 
entre jovens graduados, factos que ameaçam os consensos estruturantes das nossas 
sociedades. 

A “crise” teve um forte impacto no financiamento do ensino superior, variável de país 
para país e de região para região, com reflexos significativos na qualidade de vida das 
populações e, por isso, na procura e no modo de frequência do ensino superior, também 
no financiamento disponível para as IES, enfim, numa maior pressão sobre os 
“resultados” destas instituições. Com um efeito esperável porventura mais duradouro, a 
crise demográfica veio acentuar alguns dos efeitos daquela outra crise. 

 

2.3. Desafios das universidades públicas 

Nestas circunstâncias, os desafios colocados às instituições públicas de ensino superior 
e de investigação são de grande magnitude. Desde logo porque requerem a ativação de 
aproximações multidisciplinares, adequadas a problemas que são profundamente 
complexos e que, entre outros aspetos, suscitam uma contínua atenção à interação entre 
o local e o global; depois, porque colocam, de forma central, questões de natureza ética 
face ao que são os desenvolvimentos das sociedades e das economias e às respostas 
técnicas e científicas que os procuram enfrentar, que cada vez mais têm de incorporar a 
reflexão sobre os seus próprios efeitos; em seguida, porque interrogam a natureza da 
educação que as instituições devem prover, demandando o aprofundamento da 
qualificação técnica das pessoas e exigindo, ao mesmo tempo, a sua capacitação para lidar 
com um mundo cada vez mais diverso, em que o cosmopolitismo e o exercício pleno da 
cidadania têm no acesso ao conhecimento uma condição indispensável; finalmente 
porque requerem a cooperação com as instituições, organizações e associações que 
compõem o tecido social, económico e cultural. 

As universidades públicas, por definição, devem estar comprometidas com o bem 
público. Uma finalidade como a de prosseguir o bem público objetiva-se através do 
conhecimento que se gera e do modo como se gera, dos saberes que são disseminados e 
sobre os quais se estrutura a educação das novas gerações, das práticas de interação com 
o tecido social e económico que são adotadas, das formas de organização e das vivências 
que são promovidas.  

Uma Universidade que assim se assuma deve aspirar a um balanço entre a produção e a 
disseminação social do conhecimento científico, tornando património de todos tudo 
aquilo que se sabe, e a produção e transferência de conhecimento relevante para o 
desenvolvimento socioeconómico; deve aferir os resultados da sua ação em função do 
bem comum, perseguido nas diferentes dimensões de atuação da universidade: nas 
características da sua oferta educativa, orientada para a educação altamente qualificada 
de grupos alargados e diversos de pessoas, na produção de conhecimento científico e na 
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sua disseminação, num quadro de novos públicos, suportes e redes de circulação, no 
modo como perspetiva a interação com a sociedade, nos objetos sobre que ela é 
construída, na natureza das relações que a estruturam e nos parceiros que são 
selecionados. 

Uma Universidade que prossiga objetivos desta natureza é hoje confrontada com as 
novas condições das sociedades e das economias, com o aumento da procura de 
qualificações por grupos sociais vastos e diversos, facto que suscita a necessidade de se 
equacionar em contínuo, entre outros aspetos, o espectro de projetos de ensino 
oferecidos, os resultados de aprendizagem que são fixados, as formas de relação entre a 
educação e a investigação ou o modo como a formação se articula com os contextos de 
trabalho no que diz respeito à adequação dos currículos e do seu desenvolvimento, bem 
como ao desenho das infraestruturas de aprendizagem. As universidades públicas são 
desafiadas, a um outro nível, pelas múltiplas inovações tecnológicas, que possibilitam o 
acesso a uma grande massa de informação, com efeitos reais no desenvolvimento de 
competências educacional e profissionalmente relevantes, induzindo importantes 
alterações na relação das pessoas com o conhecimento. 

O conhecimento científico requer, no processo da sua produção, cada vez mais, grupos 
fortemente estruturados, com dimensão crítica e infraestruturas atualizadas e 
competitivas, e a sua produção e difusão tem, como provavelmente nunca antes, um 
grande valor cultural, social e económico. Este facto coloca as universidades públicas 
perante vários dilemas, designadamente a nível de posição e funções que pretendem 
atribuir à investigação científica, da sua relação com os outros eixos de missão 
institucional, das áreas científicas contempladas e da forma das relações 
interdisciplinares, mais “integradoras” ou mais “especializadas”. A educação doutoral, 
pela própria natureza desta e pelos seus efeitos no que são os resultados da atividade 
científica, representa uma outra área crítica, que coloca importantes desafios às 
instituições. 

A “ciência aberta”, que se exprime na disponibilização tendencialmente irrestrita dos 
resultados e dados da investigação científica, ao concretizar novos modos de entender o 
papel da investigação, a nível da construção dos campos de saber e das comunidades 
científicas, da divulgação pública da ciência e da prestação de contas das comunidades 
de pesquisa, tornou-se também uma realidade que confronta expressivamente as 
universidades orientadas para o bem público. Nesta circunstância, torna-se necessário 
disponibilizar em acesso aberto publicações e dados científicos, sem que tal prejudique 
a qualidade da ciência e dos processos de revisão pelos pares, nem a proteção da 
propriedade intelectual. 

Por fim, também os objetivos, os objetos e os processos de apropriação do 
conhecimento científico, em sistemas e processos de “inovação” na sociedade e na 
economia, interrogam as universidades públicas sobre o papel que pretendem 
desempenhar e os modos de o concretizar, desejavelmente mais próximos da co-
construção de conhecimentos, de uma intervenção não restrita à esfera económico-
produtiva ou à esfera cultural, antes aberta a uma intervenção múltipla, complexa e 
integrada, valorizando a produção de conhecimento novo.  

Em momentos em que as universidades se encontram em processos de reconfiguração 
dos seus mandatos, elas são também confrontadas com escolhas relativas às formas de 
organização, aos procedimentos administrativos, à qualificação e ao desenvolvimento 
profissional dos seus recursos humanos, em função da sua adequação a demandas que 
são cada vez mais exigentes e a sobredeterminações que se encontram em constante 
mutação. As mudanças organizacionais em curso, de que há abundantes exemplos, no 
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contexto nacional e do EEES, revelam esta área como particularmente sensível na 
construção dos projetos institucionais que se definem como estando ao serviço do bem 
público. 

São, pois, múltiplos os desafios colocados às universidades, a que acrescem a 
diversificação de fontes de produção e difusão de informação, a introdução de novas e 
poderosas modalidades de circulação do conhecimento, o desdobramento de agências 
que atuam no campo da educação e formação, operando frequentemente em lógicas 
transnacionais. 

O conjunto das circunstâncias e dos desafios antes equacionado interpela 
expressivamente as universidades públicas nos seus objetivos, nos seus modos de 
funcionamento, nas suas formas de organização, nas suas modalidades de geração, 
conservação e disseminação do conhecimento, e baliza, nas respostas dadas e nas opções 
tomadas, diferentes formas de entender a sua missão e os seus objetivos. 

O modo como cada instituição interpreta o seu papel não é evidentemente indiferente 
às suas circunstâncias específicas, à sua história, às regulações, condicionantes e 
oportunidades regionais, nacionais e internacionais, bem como ao modo como 
internamente se organiza e dirime as múltiplas perspetivas que a atravessam. Cada 
instituição universitária surge integrada em diversas redes de agências, que operam no 
campo educativo e da investigação, no campo económico, no campo cultural, no campo 
institucional e social mais vasto. É na consideração dessas redes e da opção por um 
posicionamento específico no seu âmbito que a sua ação deve ser projetada e 
materializada. É ainda e decisivamente na consideração da realidade social, cultural e 
económica que a sua ação ganha sentido, opção que implica a complexificação da sua 
missão, para a qual é requerida uma atuação multinível, operando em simultâneo e de 
modo desejavelmente articulado, nos contextos regional, nacional e internacional. 
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3.  O  ENSINO SUPERIOR EM PORTUGAL:  TENDÊNCIAS E  CENÁRIOS 

DE DESENVOLVIMENTO  

 
Na última década, a universidade portuguesa conheceu alterações profundas, seja na sua 
morfologia organizacional, seja no seu modelo de governação, seja ainda nos mandatos 
que lhe são atribuídos ou que para si própria vem reivindicando. 

A aprovação do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), em 2007, 
entre outros aspetos, determinou mudanças na estrutura das instituições, alterou o seu 
modelo de governo, reviu os seus objetivos e estabeleceu a sua referenciação a modelos 
identificáveis no quadro internacional.  

Objeto de avaliações divergentes, na concetualização que propõe como na sua 
atualização, a verdade é que o RJIES mudou significativa e positivamente o ensino 
superior em Portugal: clarificou e densificou a missão das instituições; avançou no 
sentido do acréscimo da sua autonomia; aumentou a sua flexibilidade na resposta às 
alterações de conjuntura; reafirmou a natureza democrática e participada da gestão 
institucional aos seus diversos níveis; admitiu a diversidade de regime jurídico; reforçou 
as articulações entre as instituições e o seu contexto. 

O novo enquadramento jurídico assim definido para as IES dialogava de múltiplos 
modos com diagnósticos e orientações expressos em posições de diversas organizações 
internacionais. 

A clarificação dos objetivos nacionais para o ensino superior, que se considerava 
deverem ser tornados mais integrados e sistemáticos, a valorização da articulação com o 
sistema científico e tecnológico, o potencial do ensino superior para o desenvolvimento 
no país de uma “economia do conhecimento”, baseado também no crescimento da 
procura da educação superior, o alargamento dos recursos financeiros disponíveis, a 
reconfiguração das instituições e a constituição, em vários moldes, de redes 
institucionais, tudo isto num quadro de maior autonomia das instituições, surgem 
claramente enunciados na avaliação do ensino superior realizada em 2006 pela OCDE, 
que viria a ter um importante impacto nas orientações legislativas e nas políticas que o 
país veio posteriormente a adotar. 

O desenvolvimento, entre nós, do Processo de Bolonha significou importantes 
alterações em dimensões muito significativas do ensino superior, o que não quer dizer 
que em todas essas dimensões as mudanças intencionadas tenham atingido o mesmo 
grau de concretização. Ainda assim, quando se consideram as modificações introduzidas 
no sistema de graus e diplomas do ensino superior, as orientações para uma 
aprendizagem centrada nos estudantes, o reconhecimento de qualificações com base no 
ECTS, o desenvolvimento de sistemas e práticas de garantia de qualidade, o 
fortalecimento dos percursos alternativos como condição para promover uma maior 
igualdade de oportunidades no acesso, o reconhecimento das aprendizagens não formais 
ou informais prévias, a educação ao longo da vida, a atenção à empregabilidade dos 
cursos, a internacionalização da educação, com expressão muito forte na mobilidade, 
percebe-se como, com forte indução das políticas transnacionais, o ensino superior 
português conheceu uma profunda reconfiguração no passado recente. 

Uma análise, mesmo que perfunctória, das políticas de ensino superior desenvolvidas na 
última década, que naturalmente foram sensíveis às orientações de política mais 
genéricas, nacionais e transnacionais, e às circunstâncias específicas do país, permite 
identificar, entre outras, as seguintes tendências principais: 
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(i) a valorização do ensino superior no discurso político, lugar onde a sua relevância 
aparece expressa e expressivamente associada ao desenvolvimento social e 
económico do país, de que se entende ser o ensino superior fator particularmente 
importante; 

(ii) a estabilidade do quadro legislativo de referência, mantendo-se o RJIES intocado no 
período em questão; 

(iii) a estabilidade nos instrumentos legais fundamentais relativos aos graus e diplomas 
de ensino superior, cuja regulamentação sofreu ajustamentos que, no entanto, não 
colidiram com os seus aspetos essenciais; 

(iv) a estabilidade do enquadramento das carreiras de docência e investigação. 

Quando nos deslocamos da análise das orientações para as práticas, considerando ainda 
o sistema no seu conjunto, são identificáveis outras importantes tendências: 

(i) a redefinição profunda da oferta educativa, não apenas pela introdução e 
generalização de um novo sistema de graus, mas também pelos cursos que a 
compõem, cujo redesenho resulta do modo como se foram percecionando novas 
necessidades de formação e se avaliou o impacto das flutuações na procura; 

(ii) o aumento impressionante da capacidade de produção do sistema científico 
português, com cada vez maior afirmação no contexto internacional, como decorre 
dos níveis de reconhecimento internacional atingidos por um cada vez maior 
número de investigadores portugueses, do financiamento de importantes projetos à 
escala europeia ou das posições que as universidades portuguesas vão conseguindo 
em rankings baseados na produção científica; 

(iii) a cada vez maior disponibilidade das IES para intervir em projetos de interação com 
a sociedade, seja no plano cultural, seja no da sociedade ou da economia; observado 
no seu conjunto, o sistema apresenta hoje uma muito maior proatividade e 
interpenetração com instituições, associações e empresas, da mais variada natureza, 
exprimindo-se assim um novo olhar sobre o seu mandato e sobre a natureza do seu 
compromisso com o desenvolvimento do país. 

Num outro nível, com impacto nas tendências antes assinaladas, assistimos, no plano 
institucional:  

(i) à consolidação da atividade da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 
Superior (A3ES), com efeitos expressivos na configuração da oferta educativa das 
instituições e no seu escrutínio interno; 

(ii) à consolidação da atividade da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) como 
instância de avaliação (e mediatamente de regulação) da atividade científica e de 
formação doutoral e pós-doutoral das instituições, das unidades orgânicas e dos 
centros de investigação, através de vários instrumentos, desde a avaliação das 
unidades de I&D aos programas de bolsas de doutoramento e de pós-
doutoramento, ao financiamento de posições de investigador, ao apoio a programas 
doutorais e ao envolvimento no financiamento de infraestruturas científicas 
estratégicas. 

No que diz respeito às relações entre as instituições, foi visível no período em apreço: 

(i) o aumento da competitividade entre as IES, seja por estudantes seja por fundos, 
explicável a primeira pela acentuada quebra demográfica que o país vem conhecendo 
e a segunda pela cada vez maior importância do financiamento de natureza 
competitiva; 

(ii) o reforço da cooperação entre as instituições; não sendo este, contudo, um 
movimento necessariamente incompatível com o anterior, com expressão no 
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alargamento da colaboração interinstitucional ao nível da investigação, da promoção 
de programas de formação conjuntos ou até de uma convergência estratégica mais 
global, como acontece com a UMinho, a U.Porto e a UTAD no âmbito do consórcio 
UNorte.pt. 

Subjacente a todas estas tendências, encontra-se o incremento da internacionalização em 
todos os domínios de ação das IES, de que o aumento dos fluxos de mobilidade, o 
desenvolvimento de projetos internacionais em associação ou o aprofundamento das 
redes e projetos de investigação e publicações científicas que envolvem cooperação 
internacional dão testemunho abundante. 

Ao nível do estatuto jurídico das instituições, importa notar, como alteração muito 
significativa, a migração de um importante número de universidades para o regime 
jurídico de “natureza fundacional” previsto no RJIES, correspondente a instituições de 
natureza pública com regime de direito privado. Aqui se incluem a UA, a U.Porto, o 
ISCTE, a UMinho e a UNL, num movimento que se sustenta em argumentos em que 
sobressaem, em primeira instância, o alargamento da autonomia das instituições e depois 
o aumento da flexibilidade de gestão de recursos humanos, patrimoniais e financeiros. 
As três primeiras instituições que aderiram a este regime confirmaram recentemente esta 
sua opção. Este facto, juntamente com a progressiva generalização desta escolha entre 
as principais universidades, identifica este como um caminho de futuro para as IES 
portuguesas. 

As tendências anteriormente elencadas não são indiferentes, como decorre daquilo que 
foi dito no ponto 2, às orientações de política da União Europeia. Mantendo-se a 
educação e a educação superior como domínio específico de definição política por parte 
dos países membros, a verdade é que há um conjunto de iniciativas que cada vez mais 
vão sendo genericamente assumidas, com forte impacto naquelas áreas, ganhando 
particular relevo as políticas e as medidas de apoio à investigação, inovação e 
desenvolvimento regional. Aqui se inscrevem, entre outras: 

(i) o Programa-Quadro Comunitário de Investigação e Inovação Horizonte 2020, um 
instrumento fundamental de financiamento, com grande potencial de indução de 
novas práticas institucionais, que, nos seus múltiplos programas e instrumentos, se 
tornou um importante fator de sustentação da investigação científica; 

(ii) o relevo progressivo da articulação das estratégias institucionais com as estratégias 
regionais, nomeadamente as chamadas de especialização inteligente, que o 
Programa-Quadro Europa 2020 veio reforçar; 

(iii) as iniciativas indutoras da “ciência aberta” pelas instâncias nacionais e europeias, 
que se exprimem seja na sua valorização enquanto “política”, seja num amplo 
conjunto de medidas tendentes a suportar as práticas que a caracterizam. 

Em suma, na década passada, o sistema de ensino superior português conheceu uma 
acentuada reconfiguração das suas práticas e dos resultados da sua atividade. O sistema 
teve uma significativa depuração e reorientação da sua oferta educativa, valorizou e 
aumentou muito expressivamente a sua produção científica, foi capaz de desenvolver 
uma cada vez maior capacidade de obtenção de fundos em quadros competitivos e 
articulou-se de forma cada vez mais intensa com o desenvolvimento económico e social 
do país. 

Fê-lo, no entanto, num quadro profundamente determinado pelas opções que foram 
sendo tomadas ao nível do Estado relativamente ao financiamento do ensino superior e 
da investigação. Aqui vem ocorrendo uma transformação essencial, que passa pela cada 
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vez maior importância atribuída ao financiamento competitivo, assegurado em função 
de projetos.  

O percurso de afirmação do ensino superior confrontou-se na segunda parte da última 
década, de forma violenta, com os efeitos da crise económica, financeira e orçamental 
com que Portugal se debateu, com maior evidência a partir de 2011. A instabilidade 
orçamental, que se traduziu desde logo em sucessivos e expressivos cortes no orçamento 
do ensino superior, assim como nos salários dos trabalhadores do Estado, afetou de 
forma significativa a vida das instituições, nas suas várias áreas de atuação. Durante cerca 
de 4 anos, as universidades viveram um quadro de acentuada instabilidade, sobretudo 
preocupadas em garantir as condições fundamentais de funcionamento, sem condições 
para um exercício de planeamento e desenvolvimento estratégico efetivo. Mais 
recentemente, este cenário parece estar em mutação. O que aconteceu no passado 
próximo representou, porém, um enorme sobressalto que deixou claramente perceber a 
fragilidade das bases em que vem assentando o financiamento do ensino superior. 

A crise em que as IES mergulharam teve efeitos importantes, a vários níveis, nas 
instituições: na recomposição dos seus recursos humanos, ganhando progressiva 
proeminência um corpo de investigadores com um vínculo laboral frágil, dependente do 
financiamento de projetos competitivos; na retração na contratação de professores e no 
subsequente envelhecimento do corpo docente; na reorientação dos portefólios da oferta 
educativa, com a colocação em crise de algumas áreas científicas e de formação, por 
escassez de procura, nuns casos conjuntural, noutros porventura estrutural; em novos 
balanços entre a atividade de ensino e de investigação, esta percebida como mais 
diretamente impactante na economia e na sociedade e, por isso, mais capaz de captar 
financiamento; no desenvolvimento de políticas orientadas para aumentar a eficiência 
administrativa, suportadas em processos de desmaterialização. É também neste quadro 
de revisão do mandato do ensino superior que se integram os exercícios de agregação 
das universidades ou o reforço das suas relações com o tecido empresarial. 

Movimentos desta natureza articulam-se de forma nem sempre harmoniosa com as 
questões da autonomia, que foram topoi no início do século. Nestas novas circunstâncias, 
o risco de as instituições perderem capacidade de determinar o seu próprio rumo é real, 
podendo ser capturadas por lógicas totalmente externas, nem sequer emanadas do 
âmbito estritamente nacional, com a perda de foco relativamente aos objetivos e à 
essência da sua missão. A desvalorização de processos de decisão colegiais ou a 
complexificação de processos administrativos autotélicos são outros riscos que as 
instituições enfrentam e que devem ser adequadamente ponderados. 

Na consciência destes riscos, recusando, por anacrónico, qualquer fascínio pelo 
enclausuramento, importa reafirmar a convicção na capacidade de as IES, 
designadamente as públicas, com base nas capacidades e no engenho dos seus recursos 
humanos, enfrentarem as novas circunstâncias que são as suas, testemunhando o papel 
insubstituível do ensino superior na educação e na qualificação das pessoas, na produção, 
na preservação e na difusão do conhecimento, na promoção do desenvolvimento social 
e económico e na construção de um país melhor para as gerações futuras. 
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4.  A  UNIVERSIDADE DO MINHO:  ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO 

E NOVOS DESAFIOS 

 
É nos contextos global, europeu e nacional antes esboçado que a Universidade do Minho 
se inscreve, com eles dialogando e construindo um projeto específico e uma identidade 
própria. 

Passados 44 anos desde a sua criação, a Universidade do Minho afirmou-se plenamente 
no sistema português de ensino superior e conseguiu uma posição relevante no contexto 
internacional, como demonstram vários indicadores relativos às suas atividades de 
ensino, de investigação e de interação com a sociedade. 

A história da UMinho é a de uma Universidade que em condições históricas, sociais e 
políticas que, por vezes, lhe foram francamente adversas, soube continuamente 
fortalecer-se, tornando-se um poderoso fator de desenvolvimento pessoal e social, 
através dos seus projetos de ensino, muitas vezes inovadores, de avanço do 
conhecimento humano, por meio da atividade internacionalmente reconhecida dos seus 
investigadores, grupos e centros de investigação, e de promoção cultural e do 
desenvolvimento socioeconómico, assegurado por intensas e diversificadas formas de 
interação com a sociedade, uma marca de água da Instituição.   

O Programa de Ação que agora se apresenta, e que mais à frente será particularizado, 
reivindica a sua inscrição na história do desenvolvimento da UMinho e reconhece a 
capacidade de diferenciação da Instituição. É um momento dessa história peculiar que a 
seguir se esboça, relevando aqueles que são alguns dos traços essenciais que a 
singularizam, num primeiro momento naquilo que tange a concretização dos seus eixos 
de missão, depois caracterizando as áreas de enquadramento da ação da Universidade e, 
por fim, considerando aspetos relativos às pessoas que constituem a comunidade 
académica. 

 

4.1. Sobre os eixos de missão da UMinho 

O Plano Estratégico da Universidade do Minho, aprovado em 2013, assume como 
objetivos estratégicos para 2020, “constituir-se como a universidade portuguesa com 
maior impacto no desenvolvimento socioeconómico [e] ser uma das 3 primeiras 
universidades portuguesas na generalidade dos indicadores habitualmente utilizados para 
caracterizar o desempenho das universidades […] ao nível do ensino, da investigação e 
da interação com a sociedade, [e ainda] da sustentabilidade financeira, dos sistemas de 
garantia da qualidade, da desmaterialização dos processos, do acesso livre ao 
conhecimento científico, das práticas de inclusão e da sustentabilidade ambiental”. 

Estes objetivos estratégicos caracterizam uma Instituição detentora de uma história de 
contínua afirmação e confiante no seu futuro, comprometida com o seu crescimento, 
com a qualidade da atividade que desenvolve, que quer ver nacional e internacionalmente 
reconhecida, e com um desempenho da sua ação em áreas específicas, designadamente 
no impacto socioeconómico dos seus projetos, que a diferencia. 

Uma apreciação de alguns indicadores contemporâneos da atividade da UMinho suporta 
a prospetiva que o Plano Estratégico desenvolve, bem como o diagnóstico que lhe 
subjaz, e permite também perspetivar os principais desafios estratégicos com que a 
Instituição se confronta hoje, após mais de 40 anos de atividade. Assim,  
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No domínio da educação:  

(i) a UMinho oferece hoje um vasto número de cursos, nos três ciclos de estudos, 
cobrindo praticamente todas as áreas de educação e formação superiores; 

(ii) a UMinho revela uma grande capacidade de explorar novas formações, alargando 
consistentemente o mapa da sua oferta educativa; 

(iii) a avaliação externa realizada pela A3ES tem sistematicamente confirmado a 
qualidade dos projetos educativos da Universidade, acreditando regularmente os 
seus cursos; 

(iv) genericamente, os cursos da UMinho são objeto de uma procura elevada, por 
estudantes de cada vez maior qualidade, evidenciando um expressivo grau de 
adequação às necessidades pessoais e sociais;  

(v) a Universidade vem afirmando a sua capacidade de recrutamento de estudantes 
estrangeiros, que representaram em 2016-17 cerca de 8% dos seus estudantes;  

(vi) a Universidade vem consolidando a sua articulação com outras instituições a nível 
da oferta educativa, construindo programas conjuntos que, em alguns casos, são 
líderes no país;  

(vii) a UMinho vem explorando com sucesso novas modalidades de formação, de 
cursos presenciais a cursos à distância, de cursos livres a cursos curtos creditados, 
ampliando, por esta via, o impacto da formação que oferece, alargada a novos 
públicos, “maiores de 23 anos”, profissionais graduados, estudantes estrangeiros;  

(viii) a UMinho tem visto reconhecida, pelas entidades empregadoras, a qualidade dos 
seus graduados; 

(ix) a UMinho vem desenvolvendo programas pioneiros de apoio ao mérito académico 
dos seus estudantes, reconhecendo a importância de estimular percursos 
formativos de sucesso, e tem adotado importantes medidas de apoio a estudantes 
carenciados; 

(x) a UMinho vem concretizando um programa de educação integral dos seus 
estudantes, que se traduz seja na oferta de componentes de formações transversais 
aos vários cursos, seja no envolvimento dos estudantes em práticas culturais e 
desportivas significativas. 

 

No domínio da investigação: 

(i) a UMinho, cujo sistema científico é composto por 33 centros de investigação, que 
se distribuem por todas as UOEI da Universidade, tem 39% desses centros 
classificados pela FCT com Excecional ou Excelente e 30% com Muito Bom; estes 
centros acolhem cerca de 70% dos investigadores da Instituição; 

(ii) a Universidade participa em quatro laboratórios associados, um dos quais 
constituído exclusivamente por centros de investigação da UMinho;  

(iii) a UMinho representa hoje cerca de 10% da produção científica nacional, quando 
se considera a produção indexada na Scopus ou na Web of Science, sendo que esta 
percentagem vem subindo consistentemente nos últimos anos; 

(iv) a UMinho apresenta uma posição de relevo em todos os rankings que se estruturam 
sobre a produção científica das instituições (desde 2014 encontra-se 
sistematicamente entre as melhores posições do CWTS Leiden Ranking para 
Portugal);   

(v) a UMinho tem visto reconhecida a qualidade dos seus investigadores, facto de que 
é exemplo a atribuição de bolsas avançadas e de consolidação do European Research 
Council (ERC); 
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(vi) a UMinho é a única instituição que coordena projetos de todos os tipos no âmbito 
do Widening Spreading Excellence - H2020, incluindo, para além de um REGPOT (no 
FP-7), Twinning e ERA-Chairs, um Teaming; a UMinho participa ainda nos dois FET 
Flagship, o FET Graphene e FET Brain;  

(vii) a UMinho e os seus centros de investigação mantêm uma intensa rede de relações 
com outras instituições nacionais e estrangeiras, traduzida na colaboração em 
importantes projetos de investigação a nível nacional, no contexto europeu e no 
quadro das relações científicas promovidas pelo Estado português com 
instituições dos EUA; 

(viii) a UMinho tem também uma aposta consistente e reconhecida no âmbito da ciência 
aberta, designadamente no acesso aberto ao conhecimento científico e aos dados 
científicos, área em que vem mantendo uma posição de liderança nos contextos 
nacional e europeu; 

(ix) a UMinho protagoniza projetos pioneiros e muito expressivos de construção de 
conhecimento no quadro de relações com entidades externas ao sistema 
universitário, designadamente empresas, induzindo processos de inovação no 
tecido produtivo. 

 
No domínio da interação com a sociedade: 

(i) as unidades orgânicas, culturais e diferenciadas da UMinho assumem um papel 
relevante na valorização social e económica do conhecimento produzido na 
Universidade, contribuindo para a criação de emprego qualificado; 

(ii) a UMinho desenvolve uma forte colaboração com o tecido empresarial, 
protagonizada pelas suas unidades orgânicas, contribuindo ativamente, num 
quadro de cooperação, para a promoção do desenvolvimento socioeconómico do 
país e da região; o Projeto Bosch, o maior projeto de cooperação universidade-
empresa que se encontra em curso no nosso país, é um excelente exemplo da 
robustez, volume e impacto desta colaboração; 

(iii) a Universidade tem um envolvimento expressivo na ação cultural, garantido pelas 
suas unidades orgânicas e unidades culturais, traduzido em múltiplas iniciativas 
associadas à criação, preservação e difusão de bens culturais, bem como à 
realização de eventos no domínio das artes, das letras e das ciências; 

(iv) a UMinho dispõe de um importante sistema de unidades de interface que sustenta 
e promove ativamente processos de coprodução e de transferência do 
conhecimento para a sociedade e o tecido económico; 

(v) a UMinho possui estruturas especializadas orientadas para a proteção da 
propriedade intelectual, bem como para a promoção da transferência do 
conhecimento que produz, e envolve-se ativamente na capacitação dos seus 
estudantes para a construção de projetos empresariais próprios;  

(vi) a UMinho promove projetos pioneiros de interação com territórios onde 
desenvolve a sua atividade, como é o caso da Rede de Casas do Conhecimento, 
assegurando uma intervenção orientada para um desenvolvimento integrado das 
regiões e das suas populações. 

 

A atividade da Universidade nestes três eixos de missão tem vindo a ser realizada num 
quadro em que a internacionalização constitui um enquadramento estruturante e 
representa um desígnio. Na verdade, ao nível do ensino existe hoje um amplo conjunto 
de instrumentos, facilitadores de múltiplas formas de articulação com instituições de 
outros países, que a Universidade vem utilizando com abundância, sejam eles relativos à 
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mobilidade, ao desenvolvimento de graus conjuntos ou à co-atribuição de títulos 
universitários. 

Por outro lado, a atividade de investigação, internacional pela sua natureza própria, tem 
na UMinho uma fortíssima componente de internacionalização; nos últimos anos, acima 
de 50% das suas publicações científicas indexadas na Web of Science foram realizadas no 
quadro de colaborações com investigadores de outros países; é muito significativo o 
número de projetos internacionais em que a Universidade se encontra envolvida; é cada 
vez maior o reconhecimento no estrangeiro dos seus investigadores e grupos de 
investigação.  

A Universidade vem consolidando também a sua presença em importantes associações 
de universidades que, à escala internacional, partilham experiências e colaboram na 
produção conjunta de orientações para o ensino superior, nas múltiplas dimensões que 
o constituem. Nos planos bilateral e multilateral, a UMinho foi também constituindo, ao 
longo dos anos, uma muito densa rede de relações com outras instituições, de todos os 
continentes. 

A consideração dos principais indicadores da Universidade nos seus eixos de missão 
permite estabelecer, à luz do que foi dito nos parágrafos anteriores, um conjunto de 
desafios principais que hoje se colocam à Instituição, na perspetiva de uma concretização 
cada vez mais densa do seus objetivos. 

Na perspetiva do desenvolvimento futuro da UMinho no eixo da educação, representa 
desafio maior para a Universidade aprofundar a sua natureza de “universidade 
completa”, tendo em consideração as solicitações que lhe são feitas pela sociedade e pela 
economia contemporâneas, abrindo-se, em contínuo, a novas e inovadoras ofertas 
educativas em diferentes modalidades, no quadro da promoção de uma educação 
inclusiva ao longo da vida, monitorizando simultaneamente o desenvolvimento da sua 
oferta educativa presente. 

No eixo da investigação científica, o principal desafio com que a Universidade se 
confronta é o de, nacional e internacionalmente, assumir um papel de maior relevo, 
fazendo progredir quantitativa e qualitativamente os resultados da sua atividade, em 
todas as áreas em que atua, contribuindo também para a aplicação do conhecimento que 
produz em contextos de inovação social e económica.  

O aprofundamento da ação da Universidade no eixo de missão da interação com a 
sociedade suscita, como mais importante desafio, a intensificação das iniciativas 
orientadas para a promoção do desenvolvimento cultural, social e económico das 
pessoas, dos territórios e do país, desse modo contribuindo para a construção de uma 
sociedade mais desenvolvida, mais justa, solidária, humana e sustentável em termos 
ambientais e energéticos.  

Se podemos afirmar que a UMinho é hoje, globalmente, uma instituição fortemente 
internacionalizada, ela enfrenta o desafio de aprofundar a qualidade dessa mesma 
internacionalização, designadamente na educação e na investigação, reforçando a sua 
presença em redes internacionais, consolidando parcerias estratégicas e intensificando a 
sua atividade sobretudo no quadro do EEES.  

 

4.2. As áreas de enquadramento da missão da UMinho 

A qualidade institucional, aferida pela adoção de orientações de ética académica, pelo 
rigor e transparência dos processos de gestão, pela eficácia e eficiência dos 
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procedimentos administrativos, pela adequação das estruturas de serviços da Instituição 
e pela fluidez e harmonia das relações interpessoais, é um desígnio da UMinho. 

A Universidade partilha os princípios da ética académica, plasmados no seu Código de 
Conduta Ética e nas atividades desenvolvidas pela sua Comissão de Ética e respetivas 
subcomissões. Contudo, o aprofundamento dos valores de conduta ética, nos seus 
diferentes eixos de missão, constitui uma necessidade permanente face aos desafios com 
que a UMinho se confronta, quer no âmbito da formação, quer da investigação e 
interação social. Porque mudam os contextos e os desafios, a Instituição deverá 
continuar a refletir institucionalmente sobre os compromissos éticos que deve assumir 
para prosseguir a sua missão e sobre a melhor forma de os concretizar, designadamente 
no âmbito de iniciativas que promovam o seu cumprimento pela comunidade 
universitária, prevenindo e combatendo ativamente todas as práticas que possam pôr em 
causa a dignidade da pessoa humana ou a integridade dos processos académicos.  

Nos últimos anos, os procedimentos administrativos conheceram importantes alterações 
na Universidade, designadamente em resultado da sua desmaterialização, com a entrada 
em funcionamento de um amplo conjunto de aplicações informáticas de suporte à 
atividade da Universidade, visando aumentar a transparência e integridade daqueles. 

A informatização dos processos académicos, realizada a partir da disponibilização de um 
conjunto de ferramentas que apoiam a gestão dos processos de ensino e de 
aprendizagem, que suportam os processos de candidatura e a gestão dos projetos de 
investigação e inovação e que servem o sistema interno de garantia de qualidade, 
significou, para a UMinho, a possibilidade de normalização de procedimentos, de registo 
mais perene da atividade e, também, de atendimento a requisitos externos. 

Paralelamente a Universidade foi desenvolvendo múltiplos sistemas de informação 
(recursos humanos e financeiros, protocolos e convénios, projetos, arquivo 
institucional), que se constituem como importantes elementos de apoio à caracterização 
da Universidade e à sua gestão a diversos níveis. 

Os novos procedimentos administrativos e ferramentas de gestão alteraram muito 
significativamente os hábitos de professores e investigadores, suscitando igualmente 
reações expressivas pelo que implicaram de tarefas adicionais para o corpo de 
professores e investigadores, com impactos no cerne da sua atividade que importa 
ponderar. 

Fechado o ciclo das alterações realizadas nos procedimentos administrativos, é agora 
necessário submeter a cuidadoso escrutínio os efeitos obtidos, no sentido da introdução 
das melhorias que dessa avaliação resultarem necessárias, incluindo uma maior 
clarificação dos níveis e responsabilidades de decisão e uma maior simplificação dos 
processos. 

Entretanto, o desenho das unidades de serviços da Universidade, que atendem a 
necessidades que vão do registo e processos académicos às relações internacionais, das 
bibliotecas e serviços de documentação às tecnologias e gestão dos sistemas de 
informação, dos recursos humanos aos serviços financeiros, da gestão da qualidade ao 
apoio a projetos, da comunicação à inclusão, mantém-se praticamente inalterado há cerca 
de uma década.  

Estas unidades, que representam uma importante interface da Universidade com o 
exterior e uma componente fundamental no suporte à ação da Instituição, confrontam-
se hoje com desafios relacionados com as novas condições em que a Universidade 
desenvolve a sua missão, designadamente a necessidade de um alto grau de compromisso 
e de uma capacidade de resposta, requerendo maiores níveis de qualificação e 
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competências específicas que permitam atender às novas circunstâncias internas e 
externas em que a educação e a investigação são realizadas.  

Neste quadro, representa um importante desafio para a UMinho incrementar a sua 
qualidade institucional através de iniciativas, dispositivos e metodologias que promovam 
uma contínua melhoria das práticas das suas unidades de serviços, designadamente em 
relação à sua própria estrutura, aos seus modos de organização do trabalho e às formas 
de relação dentro da Instituição. 

 

A qualidade de vida nos campi e das infraestruturas, medida pelo bem-estar dos membros 
da comunidade académica nas suas atividades profissionais e de lazer nos espaços da 
Universidade e pela adequação dos espaços edificados e exteriores às atividades que têm 
lugar na Universidade, representa um importante objetivo da Instituição. 

A UMinho desenvolve hoje a sua atividade nos campi de Azurém e Gualtar e estende a 
sua atividade a outros e diferentes espaços nas cidades de Braga e Guimarães, e, ainda, 
ao AvePark, nas Caldas das Taipas. Os espaços da Universidade, com uma área superior 
a 65 hectares, habitados por cerca de 22 000 pessoas, incluindo mais de 50 edifícios, 
colocam os problemas e os desafios de pequenas cidades. 

A UMinho tem vindo a fazer um importante esforço de construção de novos 
equipamentos, mesmo em período de grandes restrições, de conservação e recuperação 
do edificado, de beneficiação dos espaços exteriores, de introdução de melhorias no 
apoio à saúde e à segurança dos membros da comunidade académica.  

A preservação e a melhoria contínua do património edificado e natural da Universidade, 
dos espaços pedagógicos e laboratoriais, das residências e dos espaços de alimentação, 
das instalações dedicadas à atividade desportiva, dos jardins e dos parques, constituem, 
no entanto, um desafio permanente, como é o de assegurar as melhores condições de 
vida e de trabalho para os seus estudantes e trabalhadores, devendo a Universidade 
apresentar-se como exemplo de boas práticas neste domínio.  

Há um salto qualitativo que a Universidade deve continuar a almejar, que configura um 
desafio estratégico nesta área – melhorar a qualidade de vida e o bem-estar nos espaços 
da Universidade, assumindo os valores da defesa do ambiente, da inclusão e do uso 
adequado e criativo dos espaços e equipamentos. Vivências em espaços orientados para 
um uso eficiente dos recursos da Universidade, em linha com os valores da 
sustentabilidade ambiental e energética, em espaços sem barreiras e por isso inclusivos, 
em espaços caracterizados por uma mobilidade suave e segura, em espaços verdes que 
representam um fator decisivo da qualidade de vida dos campi podem contribuir 
significativamente para o desenvolvimento pessoal e social dos estudantes, dos 
professores e investigadores e dos trabalhadores não docentes, estimulando práticas 
idênticas no contexto social mais alargado e funcionando como fator de atração da 
Universidade, também no contexto internacional. 

A qualidade das infraestruturas, seja para aqueles que vivem quotidianamente nos campi, 
seja para aqueles que a eles se deslocam mais esporadicamente, para além de ser um 
importante fator de qualificação da vida de cada um e de bem-estar, são fator de reforço 
dos sentimentos de pertença e inclusão, devendo, por isso, ser especialmente cuidados. 
Este desafio deverá comportar a criação de mais espaços de encontro para os diferentes 
segmentos da comunidade académica que promovam a sua interação informal. Em 
particular, deverão ser avaliadas e resolvidas as necessidades das diferentes unidades 
orgânicas no que respeita a espaços de reunião e trabalho entre docentes e estudantes, 
ou as que se orientem para a permanência de estudantes nos campi, fora do contexto de 
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sala de aula, para que possam interagir e criar uma cultura de ‘estar’ com bem-estar. 

A UMinho já assumiu um compromisso com o desenvolvimento sustentável. Mas urge 
consolidar e dar expressão a esse desafio através da implementação de medidas que a 
posicionem, na escala nacional e global, como instituição ‘verde’ e amiga do ambiente. 

 

A sustentabilidade financeira da Universidade e a capacidade de gerar recursos adicionais 
que permitam políticas autónomas de investimento são condições essenciais que é 
necessário garantir para que ela possa cumprir adequadamente a sua missão. 

Apesar de todas as dificuldades que, no plano financeiro, se colocaram nos últimos anos 
ao ensino superior em Portugal, situação cujos contornos foram apresentados no ponto 
3., a UMinho foi capaz de prosseguir a sua afirmação nos contextos nacional e 
internacional. Os níveis de desempenho da Instituição não devem, no entanto, obliterar 
o facto, genericamente reconhecido, de vivermos um quadro de subfinanciamento das 
universidades, com impactos seriíssimos em dimensões essenciais da sua atividade, seja 
a indispensável e não adiável por muito mais tempo renovação geracional de professores 
e investigadores, seja a necessidade de se proceder à renovação e ao aumento da 
competitividade internacional de infraestruturas e de equipamentos científicos, seja, 
ainda, a necessidade de assegurar melhores condições para se desenvolver as atividades 
de ensino e de aprendizagem. 

Estas são matérias que interrogam a essência da própria missão das universidades, às 
quais, face aos resultados internacionalmente reconhecidos que têm obtido, deve ser feita 
a justiça do reconhecimento de uma grande capacidade de lidar com circunstâncias muito 
difíceis, que sabem também serem e terem sido as do país, mantendo elevados níveis de 
qualidade e contribuindo, na sua esfera de ação, para melhorar a situação nacional. 

No quadro de restrições orçamentais com que as universidades têm vivido nos anos 
recentes, com impactos no financiamento de base, mas também nas dificuldades em 
verem satisfeitos em tempo útil os reembolsos que lhe são devidos, importa assegurar a 
sua sustentabilidade financeira. O que supõe uma dupla estratégia: por um lado, a 
contínua afirmação, junto do poder político e da sociedade, do(s) sentido(s) e da 
relevância da educação superior e da investigação; por outro lado, o desenvolvimento de 
estratégias conducentes ao reforço das condições de sustentabilidade financeira da 
Universidade. 

No primeiro caso trata-se de, nas múltiplas geometrias em que a Universidade se move 
– o CRUP, a UNorte.pt, por exemplo, – interagir de forma simultaneamente assertiva e 
dialogante com a tutela, reivindicando o seu compromisso financeiro com a criação de 
condições que permitam às universidades cumprir a missão de que estão investidas. 
Trata-se também de, pela atividade direta que se desenvolve no campo da educação e da 
investigação e pela forma como são divulgados os resultados desta sua atividade, garantir 
a compreensão pública da enorme relevância das instituições para o desenvolvimento e 
o bem-estar das pessoas, das comunidades e do país. 

No segundo caso, a Universidade deve procurar garantir por si própria as condições da 
sua própria sustentabilidade e de algum investimento estratégico próprio, desenvolvendo 
as iniciativas adequadas e adotando procedimentos congruentes com esse objetivo. 

Se considerarmos os resultados dos últimos exercícios da UMinho somos confrontados 
com uma situação de relativa estabilidade e de um equilíbrio financeiro que, atentas as 
circunstâncias que tem sido as da Universidade, são de relevar. 
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Dispondo de um orçamento que se situou no último ano, grosso modo, nos 117 M€, a que 
se devem acrescentar os saldos das gerências anteriores, as dotações do OE 
representaram no referido ano cerca de 49% da receita total, cuja estrutura é composta 
ainda por: 

(i) proventos oriundos dos projetos de I&D, equivalentes a cerca de 26,3%; 
(ii) propinas e taxas, que corresponderam a cerca de 19%; 
(iii) vendas de bens e prestação de serviços, que representaram em torno de 6 %. 

Quando se atende à estrutura da despesa, regressando ainda a 2016, ressaltam os 
seguintes factos principais: 

(i) as despesas com pessoal representam cerca de 64% do total da receita, o que 
significa que as transferências do OE cobrem perto de 78% da massa salarial da 
Universidade; 

(ii) aproximadamente 14% das despesas dizem respeito a pagamentos de bolsas e 
transferências para parceiros realizadas no âmbito da atividade de investigação; 

(iii) as despesas de funcionamento correspondem a cerca de 19% do total (21,7 M€), 
incluindo aquisição de bens (3,6 M€) e serviços (18,2 M€); 

(iv) a aquisição de bens de capital ascendeu a 3,6 M€; 
(v) as despesas de funcionamento incluem cerca de 6,9 M€ de despesas, com energia 

elétrica (c. 2,5 M€), gás (c. 0,4 M€), água (c. 0,3 M€), segurança (c. 0,8 M€), higiene 
e segurança no trabalho (c. 0,1 M€) limpeza (c. 1 M€), software (c. 0,6 M€), 
comunicações (c. 0,3 M€), manutenção dos edifícios e espaços exteriores (c. 0,6 M€) 
e contratos de manutenção geral (c. 0,4 M€). 
 

O quadro orçamental acima apresentado, elaborado a partir dos dados do Relatório de 
Atividades e Contas da UMinho - 2016, que, como o mesmo Relatório mostra, se vem 
mantendo relativamente estável nos últimos exercícios, deixa perceber quais são os 
desafios maiores com que a UMinho se confronta no plano orçamental. 

Verificado o contínuo subfinanciamento do Estado, expresso no facto de tão-pouco os 
salários do pessoal docente, investigador e não docente e não investigador serem 
cobertos pelas transferências do OE, a captação de receitas próprias torna-se crítica para 
assegurar essa componente essencial do funcionamento da Instituição.  

Tendo as receitas próprias três componente – taxas e propinas, projetos de investigação 
e desenvolvimento e projetos de prestação de serviços –, é sobre elas que a Universidade 
tem de garantir as condições não só para atender às condições básicas do seu 
funcionamento, como para melhorar aspetos fundamentais da vida da instituição e 
alicerçar o desenvolvimento de novos projetos. 

Relativamente às propinas, a Universidade, nos últimos anos, tendo em consideração os 
fortes impactos da crise económica e financeira na vida dos estudantes e das suas famílias, 
tem decidido não aumentar o valor da propina dos cursos de formação inicial conferentes 
de grau; as propinas dos cursos de 2º e 3º ciclos têm-se igualmente mantido relativamente 
estáveis. Percebe-se que, nas circunstâncias atuais, para que concorrem os valores 
praticados por outras universidades, sejam portuguesas sejam estrangeiras, a captação de 
receitas adicionais em resultado da alteração do valor das propinas é pouco plausível.  

O que deixa os projetos de investigação e desenvolvimento e os “outros projetos”, 
designadamente os de “prestação de serviços” como aqueles em que a receita da 
Instituição tem efetivas possibilidades de ser aumentada, sendo certo que tal dependerá 
sempre das que forem as políticas públicas e de qual for a situação económica e financeira 
do país. Deve este, no entanto, ser claramente assumido como um desafio para a 
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UMinho; como será também o do aumento de ganhos de eficiência no funcionamento 
geral da Universidade. Haverá, em consequência e em qualquer caso, espaço para a 
adoção de orientações com o objetivo de assegurar a sustentabilidade financeira, mas 
também de criar condições para investimento estratégico. 

 

4.3. As pessoas da UMinho 

A atividade da Universidade é desenvolvida por uma comunidade de perto de 22 000 
pessoas, que se organizam em torno de um elevado número de projetos e de estruturas, 
que a tornam uma organização particularmente complexa. 

O sucesso da UMinho, que é amplamente reconhecido, resulta da ação comprometida 
de uma vasta comunidade, a dos seus atuais professores e investigadores, estudantes e 
trabalhadores não docentes, a daqueles que em algum momento foram membros da 
Instituição, designadamente do seus alumni, e também a daquelas muitas outras pessoas, 
organizações e instituições que com ela foram interagindo e continuam a interagir. 

É aproveitando esta lição, que a própria Instituição dá, que se deve sinalizar a importância 
de valorizar as pessoas que compõem a comunidade académica, de se cuidar as condições 
em que elas desenvolvem a sua atividade, como requisito para se prosseguir o caminho 
de sucesso da UMinho. 

A este respeito, deve dizer-se que a situação atual da Universidade apresenta elementos 
de caracterização que interpelam a Instituição na perspetiva do aprofundamento do seu 
projeto.  

O corpo docente da Universidade é altamente qualificado e vem constituindo, pela sua 
qualidade e pelo seu compromisso, mesmo em circunstâncias críticas, a pedra basilar do 
seu sucesso, pela sua ação na construção e desenvolvimento do projeto educativo da 
Universidade, na afirmação de grupos de investigação reputados, no estabelecimento de 
sólidos quadros de cooperação com e de transferência de conhecimento para a 
sociedade. Este corpo confronta-se hoje com sérias dificuldades de renovação, que 
ameaçam os processos de transferência geracional de saberes acumulados; dos 1 296 
docentes e investigadores da UMinho, no final de 2016, eram 39% aqueles que tinham 
idade igual ou superior a 50 anos, um valor que vem crescendo regularmente nos últimos 
anos.  

Por outro lado, no que diz respeito aos investigadores, uma categoria que vem ganhando 
progressivo relevo entre os seus trabalhadores, a UMinho vem-se debatendo com 
dificuldades em estabelecer relações contratuais mais estáveis com excelentes 
profissionais que nela vêm desenvolvendo a sua atividade, dadas as dificuldades 
conhecidas da sua integração no sistema.  

A renovação do corpo docente da Universidade e a ultrapassagem de quadros de relações 
contratuais precárias indesejáveis com investigadores são ameaças à consecução da 
missão da Instituição porque fragilizam áreas de formação e debilitam programas e 
grupos de investigação. A legislação sobre o emprego científico recentemente aprovada 
traduz o reconhecimento pelo Estado da existência deste problema e uma primeira 
tentativa de resposta cujos contornos exatos e efeitos reais não são ainda, neste 
momento, totalmente reconhecíveis. Esta é uma questão muito sensível para a UMinho, 
a ser encarada desejavelmente no quadro de contratualizações com a tutela, que, no 
entanto, não deve dispensar a Instituição de encontrar a sua resposta específica, no 
âmbito das suas atribuições e possibilidades, aos cenários de dificuldades de renovação 
geracional e de precariedade de relações de trabalho com que se confronta. A 



 

PROGRAMA DE AÇÃO 
 

25 

 

Universidade não pode, por outro lado, no âmbito do que são as suas responsabilidades 
e possibilidades, deixar de investir continuamente na melhoria das condições de trabalho 
e no bem-estar dos seus docentes e investigadores, ao nível das infraestruturas físicas, 
pedagógicas e científicas, dos procedimentos administrativos que requer, das condições 
de vida que oferece, assegurando que o ensino, a investigação e a interação com a 
sociedade constituam as suas preocupações principais. 

Os trabalhadores não docentes e não investigadores, cujo número, no final de 2016, era 
de 578, têm constituído um fator de grande relevância na história de sucesso da 
Universidade. Este corpo é também ele afetado por problemas de renovação geracional, 
com cerca de 41% dos trabalhadores com idades acima dos 50 anos, com tendência, 
nestes últimos anos, para um progressivo envelhecimento. Um corpo que é, cada vez 
mais, academicamente qualificado, mas que, ainda assim, inclui 50% de pessoas com 12 
ou menos anos de escolaridade. 

A qualificação académica e profissional dos recursos humanos não docentes é uma 
exigência que a natureza da atividade da Universidade radicalmente coloca. A formação 
contínua dos trabalhadores não docentes e não investigadores, em áreas relevantes para 
as posições que ocupam na Instituição, como mecanismo essencial de capacitação 
pessoal e institucional, assim como em áreas transversais, como segurança e saúde no 
trabalho ou línguas estrangeiras, são respostas importantes para aumentar as condições 
de bem-estar e de desenvolvimento profissional dos trabalhadores e para melhorar a 
eficiência da Instituição. 

A criação de boas condições infraestruturais para o exercício da atividade profissional, a 
adoção de formas de organização do trabalho potenciadoras de criatividade e eficiência, 
a existência de ambientes de trabalho caracterizados por princípios de equidade e justiça 
são desafios que a Instituição permanentemente enfrenta para melhorar o desempenho 
dos seus trabalhadores não docentes e não investigadores. 

A UMinho tem na educação e formação de alto nível dos seus estudantes um objetivo 
essencial para a concretização da sua missão. A Universidade tinha, em finais de 2016, 
um corpo composto por cerca de 18 000 estudantes de grau, distribuídos pelos cursos 
que a UMinho oferece nos 3 ciclos de estudos (38 licenciaturas, 16 mestrados integrados, 
108 mestrados e 51 doutoramentos), representando os estudantes de doutoramento 
cerca de 8% e os estudantes de mestrado cerca de 36% do universo estudantil. A 
Instituição vem atraindo um crescente número de estudantes estrangeiros, sejam 
estudantes em mobilidade, sejam estudantes regulares, que perfazem cerca de 8% dos 
estudantes. Para lá dos estudantes dos cursos livres e dos cursos de preparação para o 
ingresso no ensino superior que a Universidade também promove, o lançamento nos 
anos recentes do projeto de ensino à distância da UMinho representou um alargamento 
significativo do corpo de estudantes.  

A Universidade vem afirmando um compromisso com a promoção de percursos 
educativos complexos, valorizando a qualidade da formação especializada e o 
desenvolvimento de competências transversais, promovendo a mobilidade internacional 
e incentivando práticas desportivas e culturais significativas. A UMinho tem também 
criado condições para a realização de percursos formativos de sucesso, através do 
lançamento de medidas e serviços de apoio à atividade dos estudantes, incluindo, por 
exemplo, o estímulo ao mérito académico e a beneficiação das bibliotecas e centros de 
estudos. Estes são caminhos que a Universidade deve continuar a trilhar, melhorando 
em contínuo as condições de trabalho académico e de vida nos campi. Para tal, a 
articulação com as estruturas representativas dos estudantes, designadamente com a 
Associação Académica da Universidade do Minho, é fundamental, devendo ser 
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aprofundada. 

Estando a UMinho inscrita num contexto socioeconómico e cultural adverso, o número 
de bolseiros da ação social é particularmente expressivo, facto que obriga a Universidade 
a ter particular atenção a estes estudantes; para lá do apoio da ação social do Estado, a 
atividade desenvolvida pelos Serviços de Ação Social, a nível da alimentação, das 
residências, do fomento da atividade desportiva, do funcionamento do Fundo Social de 
Emergência, cuja criação representou uma medida pioneira de grande alcance social, 
constituem áreas que requerem uma atenção sistemática da Universidade, visando a 
melhoria dos serviços que são prestados. Também aqui o envolvimento dos estudantes 
e da sua Associação é particularmente relevante. 

O aprofundamento da promoção da Universidade, no sentido de recrutar mais e 
melhores estudantes, a valorização sistemática dos percursos de mérito académico, 
incluindo a atribuição de bolsas de excelência, a consolidação das infraestruturas e dos 
programas de acompanhamento dos estudantes, a continuação do apoio aos estudantes 
com dificuldades económicas, o acompanhamento dos processos de inserção no 
mercado de trabalho e o apoio à criação do próprio emprego são desafios que interpelam 
a UMinho a criar ou melhorar condições que favoreçam a conclusão com sucesso dos 
seus projetos de formação. A concretização destas medidas beneficiará muito da 
mobilização dos alumni, que devem ser entendidos como membros da comunidade 
alargada que a UMinho representa. 
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5.  ORIENTAÇÕES ,  PRIORIDADES ,  OBJETIVOS E MEDIDAS DE 

OPERACIONALIZAÇÃO  

 

5.1. Orientações para a ação e prioridades estratégicas 

Os pontos anteriores deste documento propuseram uma interpretação das circunstâncias 
em que a UMinho desenvolve a sua ação e, também, uma caracterização, naturalmente 
sucinta, do que é hoje a Universidade e dos principais desafios com que se confronta. 

A partir destes elementos, apresentam-se agora as orientações para a ação e as prioridades 
estratégicas do Programa. Subjacente à sua formulação encontram-se os princípios 
orientadores estabelecidos estatutariamente e aqueles que se encontram afirmados no 
Plano Estratégico da UMinho, aqui interpretados à luz da visão da Universidade 
apresentada no ponto 1. 

Entende-se que a materialização da visão para a Universidade requer a adoção de um 
conjunto de orientações para a ação que priorizem: a mobilização da comunidade 
universitária alargada, incluindo, por exemplo, os seus alumni; o desenvolvimento 
institucional, infraestrutural, da qualidade de vida e o equilíbrio financeiro da 
Universidade; o reforço da qualidade da educação, da investigação e da interação com a 
sociedade; e, por esta via, a transformação da Universidade e dos seus contextos.  

A concretização deste desiderato exige um forte compromisso dos membros da 
comunidade académica, a todos os níveis da Universidade, através do desenvolvimento 
de uma cultura de proximidade dos órgãos de governo e de consulta com a comunidade, 
da participação das várias estruturas e dos seus representantes no mapeamento de 
problemas e na construção de soluções, da melhoria da comunicação institucional 
interna, em suma, do envolvimento das pessoas. 

A assunção de objetivos claros e precisos de desenvolvimento da Universidade em 
convergência com a mobilização da comunidade académica deverá gerar soluções 
criativas, exigidas pela natureza complexa dos desafios com que a Universidade se 
confronta.  

Mobilizar, desenvolver e transformar são orientações para a ação que requerem, como 
condição para a sua concretização em congruência com a missão e os objetivos da 
Universidade, a adoção de um quadro de referência para o governo da Universidade que: 

(i) valorize as pessoas que constituem a comunidade académica, promovendo o 
desenvolvimento pessoal e profissional de cada um, num quadro de autonomia e de 
responsabilidade; 

(ii) promova o respeito pela dignidade das pessoas e a inclusão, a equidade e a 
valorização da pluralidade de opiniões como princípios organizadores essenciais da 
vida coletiva; 

(iii) incentive a participação dos membros da Universidade na vida institucional, 
ancorando a tomada de decisão em processos coletivos de reflexão e auscultação; 

(iv) garanta e promova a adoção de princípios éticos e deontológicos na vida da 
Instituição; 

(v) adote e promova práticas de descentralização, valorizando a autonomia das unidades 
orgânicas e, ao mesmo tempo promovendo a coesão institucional; 

(vi) assegure a estabilidade financeira da Universidade. 
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Este Programa de Ação, que assenta numa visão específica para a Universidade e que 
reivindica um conjunto determinado de orientações para a ação, estabelece as seguintes 
prioridades estratégicas (PE) relativas aos eixos de missão (EM) da Universidade: 

 

Tabela 1 
Prioridades estratégicas relativas aos Eixos de Missão da Universidade 

Eixos de Missão  Prioridades Estratégicas 

Educação PE_EM1. 

Prover uma educação superior de elevada qualidade, 
aprofundando a natureza da UMinho de “universidade 
completa”, através de projetos inovadores e 
socialmente relevantes, num amplo número de áreas de 
formação, em diferentes modalidades e metodologias 
formativas, orientadas para diferentes públicos 

Investigação e 
Inovação PE_EM2. 

Consolidar no panorama nacional e internacional a 
investigação científica realizada na UMinho, 
assegurando a sua excelência, impacto e abertura e 
fazendo progredir quantitativa e qualitativamente os 
resultados da sua atividade em todas as áreas em que 
atua 

Interação com a 
sociedade PE_EM3. 

Participar ativamente no desenvolvimento cultural, 
social e económico das pessoas, dos territórios e do 
país, valorizando o talento e contribuindo para a 
construção de uma sociedade mais desenvolvida, mais 
justa e mais sustentável 

 

Estas prioridades estratégicas articulam-se com uma outra, que as interseta 
transversalmente, relativa à internacionalização da Universidade: 

 

Tabela 2 
Prioridade estratégica relativa à Internacionalização 

Eixos de Missão  Prioridades Estratégicas 

Educação, 
Investigação e 
Interação com a 
Sociedade 

PE_EM4. 

Aprofundar a qualidade da internacionalização da 
UMinho nos seus eixos de missão, reforçando a sua 
presença em redes internacionais, consolidando 
parcerias estratégicas e intensificando a sua atividade 
sobretudo no quadro do EEES 

 

A atividade da Universidade tem o seu cerne nos eixos de missão, que dão corpo ao que 
na Instituição é nuclear. O modo como os eixos de missão se materializam depende, no 
entanto, da configuração das áreas de enquadramento da missão (AE) da Universidade – 
Qualidade institucional, Qualidade de vida e infraestruturas e Sustentabilidade financeira –, que 
estruturam a atividade da Instituição e que, por isso, são merecedoras de particular 
atenção. Para estas áreas o Programa de Ação fixa as seguintes prioridades estratégicas: 
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Tabela 3 
Prioridades estratégicas relativas às Áreas de Enquadramento 

Áreas de 
Enquadramento 

 Prioridades Estratégicas 

Qualidade 
institucional PE_AE1. 

Incrementar a qualidade institucional da UMinho através 
de novas orientações, dispositivos, iniciativas e 
metodologias relativos à organização e gestão da 
Instituição, combatendo práticas burocratizantes  

Qualidade de vida 
nos campi e 
infraestruturas 

PE_AE2. 

Melhorar a qualidade de vida nos campi e a qualidade das 
infraestruturas, tornando os espaços da UMinho lugares 
de bem-estar, assumindo como prioritários os valores da 
inclusão e da sustentabilidade ambiental e energética 

Sustentabilidade 
financeira PE_AE3. 

Aprofundar a sustentabilidade financeira e a capacidade 
de investimento estratégico da UMinho, aumentando as 
suas receitas e os seus níveis de eficiência 

 

Estabelecidas as prioridades do Programa de Ação, importa agora considerar os 
objetivos programáticos que as desenvolvem e as medidas de operacionalização que as 
concretizam. 

A Figura 1, através das relações que estabelece, sinaliza o contexto em que esses objetivos 
e medidas se inscrevem, ao mesmo tempo que remete para os pontos do Programa em 
que os tópicos indicados são desenvolvidos. 

 
Figura 1 

Categorias e relações previstas no Programa de Ação 
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5.2. Objetivos programáticos 

A Tabela 4 elenca os objetivos programáticos (OP) relativos à prioridade estratégica 
estabelecida para a Educação. 

 

Tabela 4 
Objetivos programáticos relativos à Educação 

Prioridade 
estratégica PE_EM1. 

Prover uma educação superior de elevada qualidade, 
aprofundando a natureza da UMinho de “universidade 
completa”, através de projetos inovadores e socialmente 
relevantes, num amplo número de áreas de formação, em 
diferentes modalidades e metodologias formativas, orientadas 
para diferentes públicos 

Objetivos 
programáticos 

OP_1. 

Explorar novas ofertas educativas e aprofundar o projeto de 
educação à distância da UMinho, consolidando o seu perfil de 
“universidade completa”, no quadro da educação ao longo da 
vida 

OP_2. 

Promover o desenvolvimento de perfis de formação 
complexos e multidisciplinares, dotando os estudantes de 
competências que os tornem aptos à inserção no mercado de 
trabalho e ao desenvolvimento de percursos de vida 
qualificados 

OP_3. Reforçar as relações entre práticas de educação e de 
investigação 

OP_4. 
Aprofundar a qualidade da formação doutoral, promovendo a 
criação de uma escola doutoral 

OP_5. 
Monitorizar os percursos académicos dos estudantes, 
prevenindo situações de insucesso e abandono, 
designadamente por dificuldades financeiras 

OP_6. 
Desenvolver serviços e iniciativas que apoiem a formação dos 
estudantes e promovam o seu compromisso com a 
aprendizagem 

OP_7. 
Promover novas estratégias de recrutamento de estudantes, 
divulgando sistematicamente a atividade da Universidade e 
explorando mais intensamente novas modalidades formativas 

OP_8. 
Promover a qualificação pedagógica dos docentes da UMinho, 
nomeadamente em função das características dos novos 
públicos da Universidade e das novas tecnologias educativas 

OP_9. Melhorar as condições infraestruturais dos espaços de 
aprendizagem 

 

Na Tabela 5 apresentam-se os objetivos relativos à prioridade estratégica estabelecida 
para a Investigação. 
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Tabela 5 
Objetivos programáticos relativos à Investigação 

Prioridade 
estratégica PE_EM2. 

Consolidar no panorama nacional e internacional a 
investigação científica realizada na UMinho, assegurando a sua 
excelência, impacto e abertura e fazendo progredir 
quantitativa e qualitativamente os resultados da sua atividade 
em todas as áreas em que atua 

Objetivos 
programáticos 

OP_1. 
Melhorar a atividade científica da UMinho em termos 
quantitativos e qualitativos  

OP_2. Reforçar o corpo de investigadores da UMinho 

OP_3. 
Aprofundar as políticas e práticas de “ciência aberta”, 
reforçando as práticas institucionais neste domínio  

OP_4. 

Apoiar e capacitar os centros de investigação e os 
investigadores em procedimentos de candidatura e gestão de 
projetos, bem como qualificar os recursos humanos 
associados à gestão de ciência e tecnologia  

OP_5. 

Promover a colaboração entre os centros de investigação da 
UMinho, assegurando a sua contribuição para a definição dos 
objetivos estratégicos da Universidade e para a partilha de 
boas práticas 

OP_6. 
Criar uma cultura científica participada e convergente, que 
reflita a capacidade instalada e as suas potencialidades para o 
desenvolvimento de projetos de investigação relevantes 

OP_7. Reforçar a qualidade das infraestruturas de investigação  

OP_8. Promover o reequipamento científico dos centros de 
investigação 

OP_9.  
Promover a aproximação entre a UMinho e as escolas básicas 
e secundárias, no quadro das atividades de divulgação 
científica 

OP_10 Garantir a sustentabilidade do AvePark e a viabilidade da 
incubadora Spinpark, em articulação com a autarquia local 

 

A Tabela 6 estabelece os objetivos relativos à prioridade estratégica associada à interação 
com a sociedade. 
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Tabela 6 
Objetivos programáticos relativos à Interação com a Sociedade 

Prioridade 
estratégica 

PE_EM3. 

Participar ativamente no desenvolvimento cultural, social e 
económico das pessoas, dos territórios e do país valorizando 
o talento e contribuindo para a construção de uma sociedade 
mais desenvolvida, mais justa e mais sustentável 

Objetivos 
programáticos 

OP_1. 
Reforçar o interface entre os centros de investigação e os 
contextos de apropriação social, económica e cultural do 
conhecimento  

OP_2. 
Promover uma maior presença da UMinho no território, em 
articulação com as autarquias e com os agentes sociais e 
económicos 

OP_3. 
Desenvolver um programa de disseminação da investigação 
da UMinho para promover e difundir a cultura científica 
dentro e fora da Instituição  

OP_4. 
Promover uma participação ativa dos investigadores e 
professores na formulação, monitorização e avaliação de 
políticas públicas 

OP_5. Densificar a política cultural da UMinho 

OP_6. Aprofundar o sistema de inovação e empreendedorismo da 
UMinho  

OP_7. 
Consolidar o sistema de unidades de interface com a 
sociedade 

OP_8. 
Desenvolver um programa editorial específico da UMinho, 
capaz de projetar a imagem da Universidade numa escala 
global  

OP_9. 
Valorizar social e culturalmente o património da UMinho, 
colocando-o ao serviço do desenvolvimento das comunidades 
e da promoção da Instituição  

OP_10. Reforçar as relações interinstitucionais da UMinho nos planos 
da cultura e do desporto 

OP_11.  Reforçar a presença dos alumni na vida da Universidade 

 

Os eixos de missão da Universidade, requerem, como antes referido e como condição 
para a sua concretização plena, a adoção de orientações e o envolvimento em práticas de 
internacionalização da Instituição na educação, na investigação e na interação com a 
sociedade. É neste sentido que são estabelecidos os objetivos programáticos 
apresentados na Tabela 7. 
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Tabela 7 
Objetivos programáticos relativos à Internacionalização 

Prioridade 
estratégica 

PE_EM4. 

Aprofundar a qualidade da internacionalização da UMinho 
nos seus eixos de missão, reforçando a sua presença em redes 
internacionais, consolidando parcerias estratégicas e 
intensificando a sua atividade sobretudo no quadro do EEES 

Objetivos 
programáticos 

OP_1. 
Rever a política de internacionalização da UMinho, incluindo 
a criação de dispositivos de monitorização da política e das 
práticas de internacionalização  

OP_2. Reforçar a participação da UMinho em organizações 
internacionais de universidades relevantes 

OP_3 
Estabelecer parcerias estratégicas bilaterais com universidades 
de referência 

OP_4 Promover parcerias estratégicas para capacitação de parceiros 
de países em desenvolvimento  

OP_5.  
Aumentar a atratividade da UMinho entre as comunidades 
internacionais de investigadores e professores  

OP_6. 
Aumentar os fluxos de mobilidade incoming e outgoing de 
estudantes, docentes e funcionários da Universidade 

OP_7. Alargar o número de estudantes internacionais em cursos 
conferentes de grau 

OP_8 
Alargar a presença da UMinho em iniciativas no âmbito dos 
programas europeus, designadamente do Horizonte 2020 e do 
Erasmus+, com liderança da Universidade 

OP_9. Incentivar a internacionalização no contexto das práticas de 
transferência de conhecimento e interação com a sociedade 

OP_10. Reforçar a internacionalização at home da UMinho 

 

A prioridade estratégica que prevê o aprofundamento do desenvolvimento institucional 
da UMinho exprime-se nos objetivos programáticos identificados na Tabela 8. 

 

Tabela 8. 
Objetivos programáticos relativos à Qualidade Institucional 

Prioridade 
estratégica 

PE_AE1. 

Incrementar a qualidade institucional da UMinho através de 
novas orientações, dispositivos, iniciativas e metodologias 
relativos à organização e gestão da Instituição, combatendo 
práticas burocratizantes 

Objetivos 
programáticos 

OP_1. Otimizar o sistema interno de garantia da qualidade   

OP_2. 
Aprofundar a adoção de princípios éticos na vivência da 
Universidade  

OP_3. Melhorar o sistema de avaliação dos docentes 

OP_4. Aprofundar a modernização administrativa 
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Objetivos 
programáticos 

OP_5. Melhorar os sistemas de informação e as ferramentas de gestão 
em uso da UMinho 

OP_6. Melhorar os níveis de desempenho das unidades de serviços 

OP_7. 
Incrementar a formação e a qualificação dos trabalhadores não 
docentes 

OP_8. Promover a participação de docentes, investigadores, 
trabalhadores não docentes e estudantes na vida da UMinho 

OP_9. 
Apoiar a vida associativa dos estudantes e dos trabalhadores da 
UMinho 

OP.10. 
Desenvolver uma estratégia comunicacional interna ao serviço 
da coesão institucional  

 

Da prioridade estratégica que prevê o incremento da qualidade de vida e o bem-estar nos 
espaços da Universidade são derivados os objetivos programáticos a seguir 
discriminados: 

 

Tabela 9. 
Objetivos programáticos relativos à Qualidade de Vida nos campi e 

Infraestruturas 

Prioridade 
estratégica 

PE_AE2. 

Melhorar a qualidade de vida nos campi e a qualidade das 
infraestruturas, tornando os espaços da UMinho lugares de 
bem-estar, assumindo como prioritários os valores da 
inclusão e da sustentabilidade ambiental e energética 

Objetivos 
programáticos 

OP_1. Elaborar um plano de desenvolvimento integrado dos campi  

OP_2. Desenvolver os campi como ecossistemas abertos e 
laboratórios vivos  

OP_3. 
Promover a modernização e requalificação dos espaços 
pedagógicos  

OP_4. Qualificar e valorizar os espaços exteriores dos campi 

OP_5. Conservar e requalificar o parque edificado 

OP_6. Promover a melhoria da mobilidade intra e inter campi 

OP_7. 
Fomentar o uso dos campi para eventos artísticos e criativos 
de qualidade, que promovam a articulação da UMinho com a 
comunidade e as cidades em que está instalada 

OP_8. Promover uma maior articulação da UMinho com as cidades 
em que está inserida 

OP_9. 
Desenvolver uma estratégia de sustentabilidade ambiental e 
energética 

 

A prioridade estratégica relativa à sustentabilidade financeira da Universidade exprime-
se nos objetivos programáticos constantes da Tabela 10: 
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Tabela 10. 
Objetivos programáticos relativos à Sustentabilidade Financeira  

Prioridade  
estratégica 

PE_AE3. 
Aprofundar a sustentabilidade financeira e a capacidade de 
investimento estratégico da UMinho, aumentando as suas 
receitas e os seus níveis de eficiência 

Objetivos 
programáticos 

OP_1. Aumentar as receitas próprias da Universidade 

OP_2. Reduzir os gastos gerais de funcionamento da UMinho 

OP_3. Desenvolver uma cultura de práticas ambientalmente 
sustentáveis  

 

 

5.3. Medidas de operacionalização 

Os objetivos programáticos apresentados no ponto 5.2 encontram correspondência num 
vasto conjunto de medidas de operacionalização (MO) relativas quer aos eixos quer às 
áreas de enquadramento da missão da Universidade. 

A Tabela 11 apresenta as medidas de operacionalização no eixo de missão da Educação. 

 

Tabela 11. 
Medidas de operacionalização relativas à Educação 

Objetivos programáticos  Medidas de operacionalização 

OP_1. Explorar novas ofertas 
educativas e aprofundar o 
projeto de educação à distância 
da UMinho, consolidando o seu 
perfil de “universidade 
completa”, no quadro da 
educação ao longo da vida 

MO_1. 

Lançamento de um programa de cursos 
breves, de nível superior, orientado para o 
desenvolvimento de competências 
profissionais avançadas 

MO_2. 
Consolidação do projeto de ensino à distância 
da UMinho 

OP_2. Promover o 
desenvolvimento de perfis de 
formação complexos e 
multidisciplinares, dotando os 
estudantes de competências que 
os tornem aptos à inserção no 
mercado de trabalho e ao 
desenvolvimento de percursos 
de vida qualificados 

MO_3. 

Desenvolvimento de um programa de 
formação centrado no desenvolvimento de 
competências interpessoais, instrumentais e 
sistémicas, transversal aos cursos da UMinho 

OP_3. Reforçar as relações 
entre práticas de educação e de 
investigação  

MO_4. 
Programa de estímulo à iniciação na 
investigação científica, direcionado para 
estudantes de formação inicial 

OP_4. Aprofundar a qualidade 
da formação doutoral, 
promovendo a criação de uma 
escola doutoral 

MO_5. Elaboração de um quadro de referência para 
a formação doutoral  

MO_6. Criação da escola doutoral 
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OP_5. Monitorizar os 
percursos académicos dos 
estudantes, prevenindo 
situações de insucesso e 
abandono, designadamente por 
dificuldades financeiras 

MO_7. 

Consolidação do Observatório de Percursos 
Académicos, produzindo, de forma 
sistemática, informação sobre as expectativas 
e os resultados dos estudantes, 
disponibilizando-a às estruturas de gestão 
pedagógica 

MO_8. 

Realização de iniciativas de formação 
direcionadas para as estruturas de gestão 
pedagógica tendo como objeto os percursos 
académicos dos estudantes 

OP_6. Desenvolver serviços e 
iniciativas que apoiem a 
formação dos estudantes e 
promovam o seu compromisso 
com a aprendizagem 

 

MO_9. Programas de acolhimento institucional aos 
novos estudantes 

MO_10. 
Desenvolvimento dos serviços de mentoria e 
tutoria e de aconselhamento psicológico 

MO_11. 
Cursos de harmonização de competências 
necessárias ao ingresso no ensino superior 
destinados a estudantes estrangeiros 

OP_7. Promover novas 
estratégias de recrutamento de 
estudantes, divulgando 
sistematicamente a atividade da 
Universidade e explorando mais 
intensamente novas 
modalidades formativas  

MO_12. 
Iniciativas de divulgação sistemática da 
atividade da Universidade através das redes 
sociais 

MO_13. 
Celebração de protocolos com empresas e 
associações visando a capacitação superior de 
profissionais 

MO_14. Realização de dias abertos da UMinho  

MO_15. 
Participação em feiras de educação e 
formação e em eventos junto de escolas 
básicas e secundárias 

OP_8. Promover a qualificação 
pedagógica dos docentes da 
UMinho, nomeadamente em 
função das características dos 
novos públicos da Universidade 
e das novas tecnologias 
educativas 

MO_16. 

Consolidação do programa de qualificação 
pedagógica dos docentes da UMinho 
orientado para a promoção da adoção de 
novas metodologias de ensino  

OP_9. Melhorar as condições 
infraestruturais dos espaços de 
aprendizagem MO_17. 

Programa de qualificação das infraestruturas 
pedagógicas, tornando-as adequadas às novas 
metodologias de ensino e aos novos modos 
de aceder e trabalhar com as fontes de 
informação disponíveis  

 

A Tabela 12 inclui as medidas de operacionalização no eixo de missão da Investigação. 
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Tabela 12. 
Medidas de operacionalização relativas à Investigação 

Objetivos programáticos  Medidas de operacionalização 

OP_1. Melhorar a atividade 
científica da UMinho em 
termos quantitativos e 
qualitativos MO_1. 

Adoção de um sistema de incentivos à 
atividade científica de qualidade dos centros 
de investigação, considerando a produção 
científica, os projetos nacionais e 
internacionais desenvolvidos, as parcerias 
constituídas e os estudantes de 
doutoramento recrutados 

MO_2. Racionalização dos espaços laboratoriais 

MO_3. 
Simplificação dos procedimentos de gestão 
dos projetos de investigação 

OP_2. Reforçar o corpo de 
investigadores da UMinho, 
recrutando investigadores de 
carreira e promovendo a 
estabilização de relações 
contratuais 

MO_4. 

Plano de contratação de investigadores 

OP_3. Aprofundar as políticas 
e práticas de “ciência aberta”, 
reforçando as práticas 
institucionais neste domínio  

MO_5. Revisão da política de ciência aberta adotada 
pela UMinho 

MO_6. 
Lançamento de iniciativas de acesso aberto a 
dados científicos 

OP_4. Apoiar e capacitar os 
centros de investigação e os 
investigadores em 
procedimentos de candidatura e 
gestão de projetos, bem como 
qualificar os recursos humanos 
associados à gestão de ciência e 
tecnologia 

MO_7. 

Reestruturação do Gabinete de Apoio a 
Projetos e sua transformação em Gabinete 
de Apoio aos Centros de Investigação e 
Projetos  

MO_8. 
Plano de formação dos recursos humanos 
dos centros de investigação nas áreas de 
candidatura e gestão de projetos 

OP_5. Promover a colaboração 
entre os centros de investigação 
da UMinho, assegurando a sua 
contribuição para a definição 
dos objetivos estratégicos da 
Universidade e para a partilha 
efetiva de boas práticas 

MO_9. 

Constituição e funcionamento da 
Assembleia dos Centros de Investigação da 
UMinho 

OP_6. Criar uma cultura 
científica participada e 
convergente, que reflita a 
capacidade instalada e as suas 
potencialidades para o 
desenvolvimento de projetos de 
investigação relevantes 

MO_10. 

Programa de projetos multidisciplinares em 
áreas consideradas estratégicas para a 
UMinho, orientados para a resposta aos 
grandes desafios societais contemporâneas, 
envolvendo vários centros de investigação e 
parceiros sociais e empresariais 

 

OP_7. Reforçar a qualidade das 
infraestruturas de investigação  

MO_11. 

Elaboração de projetos capazes de apoiar a 
candidatura a financiamentos para 
infraestruturas científicas que se revelem 
disponíveis 
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OP_8. Promover o 
reequipamento científico dos 
centros de investigação 

MO_12. 

Identificação de necessidades de 
reequipamento científico e elaboração de 
uma estratégia capaz de o promover, 
atuando junto das entidades financiadoras, 
induzindo programas de apoio e preparando 
as respetivas candidaturas 

OP_9. Promover a 
aproximação entre a UMinho e 
as escolas básicas e secundárias, 
no quadro das atividades de 
divulgação científica 

MO_13. 

Iniciativas de cooperação com as escolas 
básicas e secundárias que proporcionem 
experiências de integração em práticas de 
investigação aos jovens estudantes e 
promovam uma cultura de proximidade e 
identificação com a UMinho, a ciência e o 
trabalho de investigação 

OP_10. Garantir a 
sustentabilidade do AvePark e a 
viabilização da incubadora 
Spinpark em articulação com a 
autarquia local 

MO_14. 

Melhoria da gestão do parque de ciência e 
tecnologia e atração de novas empresas para 
o Parque, criando emprego científico, 
atraindo e fixando talento 

MO_15. 

Viabilização financeira do Spinpark 
implementado um novo modelo de gestão e 
assegurando a articulação com a autarquia 
local 

 
Na Tabela 13 são apresentadas as medidas de operacionalização relativas à Interação 
com a Sociedade. 

 

Tabela 13. 
Medidas de operacionalização relativas à Interação com a Sociedade 

Objetivos programáticos  Medidas de operacionalização 

OP_1. Reforçar a interface 
entre os centros de investigação 
e os contextos de apropriação 
social, económica e cultural do 
conhecimento 

MO_1. 
Clarificação do estatuto, papel e 
procedimentos das estruturas de apoio à 
transferência de conhecimento 

MO_2. Elaboração de uma Carta de Princípios para a 
Interação com a Sociedade  

OP_2. Promover uma maior 
presença da UMinho no 
território, em articulação com as 
autarquias e com os agentes 
sociais e económicos 

MO_3. 

Definição de uma política que enquadre a 
transferência de conhecimento, prestação de 
serviços, ações de formação e outras 
iniciativas de interação que contribuam para o 
desenvolvimento do território e para a 
melhoria da qualidade de vida das populações 

MO_4. 

Criação do Conselho Consultivo Estratégico 
para o Desenvolvimento, órgão de 
auscultação da Reitoria da UMinho, visando 
estabelecer uma estratégia de aproximação ao 
território e aos desafios societais 

MO_5. 

Programa de cooperação estruturado, 
traduzido em iniciativas e medidas concretas, 
entre a UMinho e as autarquias das cidades 
onde ela está implantada, visando o reforço 
das relações entre as instituições 
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MO_6. Consolidação do Projeto Casas do 
Conhecimento 

MO_7. 

Qualificação dos recursos das unidades 
culturais, tendo em conta as suas 
especificidades e esferas de ação, em 
articulação com a estratégia cultural da 
UMinho e com as políticas de aproximação ao 
território 

OP_3. Desenvolver um 
programa de disseminação da 
investigação da UMinho para 
promover e difundir a cultura 
científica dentro e fora da 
Instituição 

MO_9. 

Desenvolvimento de um programa 
institucional que promova a divulgação da 
investigação científica realizada na UMinho, 
atuando numa perspetiva de prestação pública 
de contas e de promoção e difusão da cultura 
científica 

OP_4. Promover uma 
participação ativa dos 
investigadores e professores na 
formulação, monitorização e 
avaliação de políticas públicas 

MO_10. 

Criação de um Observatório Universitário das 
Políticas Públicas, em articulação com as 
unidades de investigação relevantes. 

OP_5. Densificar a política 
cultural da UMinho 

MO_11. 

Desenvolvimento de uma política cultural da 
Universidade, em articulação com o Conselho 
Cultural e as unidades orgânicas e 
diferenciadas, tendo como referência a Carta 
de Princípios para a Interação com a 
Sociedade 

OP_6. Aprofundar o sistema de 
inovação e empreendedorismo 
da UMinho 

MO_12. 
Desenvolvimento de uma política de apoio ao 
sistema de inovação e empreendedorismo da 
UMinho 

OP_7. Consolidar o sistema de 
unidades de interface da 
UMinho com a sociedade MO_13. 

Avaliação do sistema de entidades 
participadas da UMinho, identificando o seu 
potencial para a atividade da Universidade e 
promovendo a sua articulação com as 
unidades orgânicas  

OP_8. Desenvolver um 
programa editorial específico da 
UMinho, capaz de projetar a 
imagem da Universidade numa 
escala global 

MO_14. 
Definição de uma política editorial da 
UMinho 

MO_15. 
Criação da Editorial UMinho 

OP_9. Valorizar social e 
culturalmente o património da 
UMinho, colocando-o ao 
serviço do desenvolvimento das 
comunidades e da promoção da 
Instituição  

MO_16. Programação cultural de qualidade e impacto 
nos espaços da UMinho 

MO_17. 

Constituição do Largo do Paço como think 
corner que permita transmitir ao público e à 
sociedade o melhor da produção científica da 
UMinho 

OP_10. Reforçar as relações 
interinstitucionais da UMinho 
nos planos da cultura e do 
desporto 

MO_18. 

Acordos com instituições no plano da cultura 
e do desporto, no plano regional, nacional e 
internacional, de modo a potenciar a qualidade 
dos projetos da UMinho 
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OP_11. Reforçar a presença dos 
alumni na vida da Universidade 

MO_19. 

Desenvolvimento de projetos culturais e 
científicos estruturantes, na Universidade e na 
comunidade, mobilizando os alumni da 
UMinho 

 

A Tabela 14 dá conta das medidas de operacionalização correspondentes à 
internacionalização da Universidade. 

 

Tabela 14. 
Medidas de operacionalização relativas à Internacionalização 

Objetivos programáticos  Medidas de operacionalização 

OP_1. Rever a política de 
internacionalização da UMinho, 
incluindo a criação de 
dispositivos de monitorização 
da política e das práticas de 
internacionalização  

 

MO_1. Avaliação das práticas de internacionalização 
da Universidade, analisando a execução das 
parcerias em vigor e identificando as 
estratégias, as iniciativas e os parceiros 
associados às iniciativas melhor sucedidas 

MO_2. Carta de Orientações para a 
Internacionalização da UMinho  

MO_3. Criação de ferramentas de avaliação da 
qualidade da internacionalização da UMinho 

OP_2. Reforçar a participação 
da UMinho em organizações 
internacionais de universidades 
relevantes 

MO_4. Definição de uma estratégia de participação 
ativa da UMinho em organizações 
internacionais de universidades 

OP_3. Estabelecer parcerias 
estratégicas bilaterais com 
universidades de referência 

MO_5. Celebração de parcerias estratégicas bilaterais 
com universidades estrangeiras  

OP_4. Promover parcerias 
estratégicas para capacitação de 
parceiros de países em 
desenvolvimento  

MO_6. Celebração de parcerias estratégicas para 
capacitação de instituições parceiras em países 
em desenvolvimento  

OP_5. Aumentar a atratividade 
da UMinho entre as 
comunidades internacionais de 
investigadores e professores 

MO_7. Promoção da UMinho em contextos 
académicos e de investigação internacionais  

OP_6. Aumentar os fluxos de 
mobilidade incoming e outgoing de 
estudantes, docentes e 
funcionários da Universidade 

MO_8. Estratégia de promoção da mobilidade 
internacional 

OP_7. Alargar o número de 
estudantes internacionais em 
cursos conferentes de grau 

MO_9. Desenvolvimento de estratégias tendentes ao 
alargamento do número de estudantes 
internacionais em cursos conferentes de grau  
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OP_8. Alargar a presença da 
UMinho em iniciativas no 
âmbito dos programas 
europeus, designadamente do 
Horizonte 2020 e do 
Erasmus+, com liderança da 
Universidade 

MO_10. Promoção de candidaturas a programas 
europeus, com liderança da UMinho 

OP_9. Incentivar a 
internacionalização no contexto 
das práticas de transferência de 
conhecimento e interação com a 
sociedade 

MO_11. Programa de apoio à internacionalização no 
domínio da interação com a sociedade  

OP_10. Reforçar a 
internacionalização at home da 
UMinho 

MO_12. Elaboração de documento estratégico com 
iniciativas para promoção da 
internacionalização at home na UMinho  

MO_13. Lançamento de um programa de summer schools 
que acolha e estruture as iniciativas 
promovidas pelas unidades orgânicas 

 

Na Tabela 15 referem-se as medidas de operacionalização relativas à qualidade 
institucional. 

 

Tabela 15. 
Medidas de operacionalização relativas à Qualidade Institucional 

Objetivos programáticos  Medidas de operacionalização 

OP_1. Otimizar o sistema 
interno de garantia da qualidade   MO_1. 

Avaliação da eficácia dos processos adotados 
institucionalmente no plano da garantia da 
qualidade e introdução das melhorias 
consideradas necessárias  

OP_2. Aprofundar a adoção de 
princípios éticos na vivência da 
Universidade MO_2. 

Iniciativas de divulgação e promoção da 
adoção de princípios de ética académica por 
parte de todos os membros da comunidade 
universitária, em todas as esferas da vida da 
UMinho  

OP_3. Melhorar o sistema de 
avaliação dos docentes MO_3 

Revisão do Regulamento de Avaliação de 
Docentes da UMinho 

OP_4. Aprofundar a 
modernização administrativa 

MO_4. 

Adoção de medidas de modernização 
administrativa, visando designadamente a 
continuação da desmaterialização dos 
processos administrativos, a clarificação dos 
circuitos de decisão e a simplificação dos 
processos  

 
OP_5. Melhorar os sistemas de 
informação e as ferramentas de 
gestão em uso na UMinho MO_5. 

Avaliação dos sistemas de informação e das 
ferramentas de gestão em uso na UMinho, na 
sua usabilidade e funcionalidades, e 
subsequente introdução de melhorias  
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OP_6. Melhorar os níveis de 
desempenho das unidades de 
serviços  

MO_6. 
Novo Regulamento Orgânico das Unidades 
de Serviços 

MO_7. 
Plano específico de capacitação das unidades 
de serviços, incluindo revisão das formas de 
organização do trabalho 

OP_7. Incrementar a formação e 
a qualificação dos trabalhadores 
não docentes 

MO_8. 
Plano de formação dos trabalhadores não 
docentes e não investigadores  

OP_8. Promover a participação 
de docentes, investigadores, 
trabalhadores não docentes e 
estudantes na vida da UMinho 

MO_9. 

Iniciativas de auscultação das pessoas e dos 
corpos, designadamente sob a forma de 
encontros abertos, sobre matérias relevantes 
para a UMinho  

OP_9. Apoiar a vida associativa 
dos estudantes e dos 
trabalhadores da UMinho 

MO_10. 
Plano de apoio à atividade associativa na 
UMinho 

OP_10. Desenvolver uma 
estratégia comunicacional 
interna, ao serviço da coesão 
institucional 

MO_11. 

Adoção e desenvolvimento de um plano de 
comunicação estratégica da UMinho  

 

A Tabela 16 inclui medidas de operacionalização correspondentes à qualidade da vida 
nos campi e às infraestruturas. 

 

Tabela 16. 
Medidas de operacionalização relativas à Qualidade de Vida nos campi e 

Infraestruturas 

Objetivos programáticos  Medidas de operacionalização 

OP_1. Elaborar um plano de 
desenvolvimento integrado dos 
campi  

MO_1. Plano de desenvolvimento integrado dos 
campi para a próxima década, a elaborar com 
a participação ativa da comunidade 
académica 

OP_2. Desenvolver os campi 
como ecossistemas abertos e 
laboratórios vivos  

MO_2. Programa de utilização dos campi como 
espaços de demonstração, abertos à 
sociedade, valorizando a perceção da sua 
pertinência enquanto ecossistemas de 
educação e investigação com impacto no 
desenvolvimento da região e do país 

OP_3. Promover a 
modernização e requalificação 
dos espaços pedagógicos  

MO_3. Identificação de necessidades de 
modernização e melhoria dos espaços 
pedagógicos e elaboração de um plano de 
requalificação, assegurando a sua adequação 
a novos conceitos de ensino e aprendizagem 

OP_4. Qualificar e valorizar os 
espaços exteriores dos campi 

MO_4. Plano de promoção do uso dos espaços 
públicos e verdes dos campi para práticas de 
lazer, desportivas e culturais, valorizando-os 
como fator da qualidade de vida dos 
membros da comunidade 
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OP_5. Conservar e qualificar o 
parque edificado 

MO_5. Plano e projetos de requalificação a médio 
prazo dos edifícios da UMinho 

OP_6. Promover a melhoria da 
mobilidade intra e inter campi 

MO_6. Projetos de promoção do transporte 
coletivo, dos percursos cicláveis e pedonais, 
bem como de uma utilização mais racional 
dos veículos particulares, em articulação 
com as autarquias de Braga e Guimarães e 
com o envolvimento de outras entidades 
públicas e privadas 

OP_7. Fomentar o espírito e a 
cultura de ‘estar’ e ‘bem-estar’ na 
UMinho 

MO_7. Plano de promoção da inclusão, 
fomentando a interculturalidade e reduzindo 
barreiras e fatores de exclusão 

OP_8. Fomentar o uso dos campi 
para eventos artísticos e criativos 
de qualidade, que promovam a 
articulação da UMinho com a 
comunidade e as cidades em que 
está instalada 

MO_8. Programa de eventos artísticos e criativos a 
realizar nos campi, abertos às populações das 
cidades e da região 

OP_9. Desenvolver uma 
estratégia de sustentabilidade 
ambiental e energética 

MO_9. Conceção e desenvolvimento de um plano 
de sustentabilidade ambiental e energética da 
UMinho 

 
Por fim, a Tabela 17 considera as medidas de operacionalização relativas à 
sustentabilidade financeira da Universidade. 

 
Tabela 17. 

Medidas de operacionalização relativas à Sustentabilidade Financeira 

Objetivos programáticos  Medidas de operacionalização 

OP_1. Aumentar as receitas 
próprias da UMinho MO_1.  

Plano de incentivos ao aumento da 
qualidade da atividade científica 

MO_2.  Medidas de estímulo ao desenvolvimento 
de projetos de prestação de serviços 

MO_3. 
Revisão integrada da política de overheads 
praticada na UMinho e na suas unidades de 
interface 

OP_2. Reduzir os gastos gerais 
de funcionamento da UMinho 

MO_4. 
Estratégia de redução dos gastos gerais de 
funcionamento  

OP_3. Desenvolver uma cultura 
de práticas ambientalmente 
sustentáveis  

MO_5. 
Iniciativas de sensibilização da 
comunidade académica para o combate ao 
desperdício de recursos 
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6.  EQUIPA REITORAL 

 
O número 5 do artº 37º dos Estatutos da Universidade do Minho estabelece que o reitor 
é coadjuvado por vice-reitores e pró-reitores, nos quais pode delegar ou subdelegar parte 
das suas competências. Os artigos 40º e 41º dos mesmos Estatutos fixam o máximo de 
4 vice-reitores e 5 pró-reitores, respetivamente. 

Entende-se que a equipa reitoral da Universidade do Minho deve exprimir uma resposta 
forte aos complexos problemas que a Instituição enfrenta. Nesta medida, caso a 
candidatura venha a ser aprovada, a estrutura da equipa refletirá as prioridades 
estratégicas que foram identificadas ao longo este programa de ação. A Figura 2 
apresenta o organograma da equipa. 

Na convicção de que a avaliação do Programa de Ação agora apresentado terá melhores 
condições para ser realizada se houver prévio conhecimento daqueles que serão os seus 
eventuais intérpretes, são apresentados, através de notas biográficas, os professores 
indicados para as funções de vice-reitores e de pró-reitores. 

 

Nos termos estatutários, cabe ao Administrador da Universidade a gestão corrente da 
Instituição, orientando e coordenando as atividades e os Serviços da Universidade, no 
âmbito administrativo, patrimonial e financeiro, sob a direção do Reitor. Se verificada a 
aprovação desta candidatura será nomeado como Administrador da Universidade o 
Engenheiro José Fernandes, cujo currículo também se anexa. 
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Figura 2 

Organograma da Equipa Reitoral  
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Rui L. Reis 

Professor Catedrático | Escola de Engenharia 
Nasceu no Porto em 1967. Licenciou--se em Engª Metalúrgica na 
FEUP (1990). Obteve o Mestrado em Engª de Materiais na FEUP 
(1994). Doutorou-se, com distinção e louvor (1999) e fez a Agregação 
(2007) em Engª de Polímeros na UMinho. É, desde 2011, Prof. 
Catedrático no Departamento de Engª de Polímeros da UMinho. 

É um dos poucos investigadores portugueses a quem foi atribuída uma 
bolsa avançada do ERC (2013-2018). Coordenou no passado recente 
ou coordena atualmente cerca de 100 projetos de investigação, 
incluindo mais de 25 grandes projetos da União Europeia (EU), 

diversos grandes projetos transfronteiriços POCTEP e do Espaço Euro-Atlântico, bem como distintos 
projetos do QREN, Portugal/Norte 2020 e da FCT. No Horizonte 2020 coordena atualmente 1 
TEAMING, 2 TWINNIGS e 1 ERA-Chairs. É ainda responsável por 1 grande projeto do roteiro 
nacional de infra-estruturas científicas estratégicas, 1 projeto estruturado, 1 programa doutoral, projetos 
Norte 2020, ERA-NET e FCT, participando como PI na UMinho em muitos outros. É responsável 
direto por projetos na ordem dos 45 M€.  

Tem sido responsável por muitos projetos em colaboração e financiados diretamente por grandes 
empresas biomédicas internacionais. Foi de 2003 a 2009 o diretor de investigação para novas aplicações 
em/com cortiça da holding Corticeira Amorim SGPS. Foi fundador de 2 empresas spin-offs, criadas com 
base em tecnologias desenvolvidas no Grupo 3B´s da UMinho, tendo sido Presidente do CA e CSO de 
ambas. 

Foi fundador (1999), e desde então Diretor, do Grupo 3B's - Biomateriais, Biodegradáveis e 
Biomiméticos, sendo também o Diretor/Presidente do LA ICVS/3B´s desde 2011. É o CEO do 
Instituto Europeu de Excelência em Engenharia de Tecidos e Medicina Regenerativa, com sede no 
AvePark. De 2013 a 2017 assumiu o cargo de Vice-Reitor para a Investigação da UMinho.  

É o responsável pelo The Discoveries Center for Regenerative and Precision Medicine, a instalar no AvePark, em 
colaboração com o University College London (UCL), UPorto, UAveiro, ULisboa e UNLisboa. Exerce 
as funções (2016-2018) de Presidente Mundial da Tissue Engineering and Regenerative Medicine International 
Society (TERMIS), a maior sociedade na sua área de investigação, com membros de mais de 90 países. 
Pertenceu à direção de outras sociedades científicas internacionais. 

É o Editor-Chefe do Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, Wiley, que fundou em 2007. 
Editou diversos livros de circulação internacional e números especiais de revistas científicas. Organizou 
dezenas de reuniões e simpósios científicos internacionais, incluindo alguns congressos internacionais 
de grande dimensão. Integra o Conselho Editorial e revê artigos para mais de 150 revistas internacionais.  

Foram atribuídos a Rui L. Reis mais de 20 prestigiados prémios científicos internacionais, a que 
acrescem prémios de inovação e empreendedorismo. São particularmente de destacar um 
Doutoramento Honoris Causa pela prestigiada Universidade de Granada, a condecoração pelo 
Presidente da República, os 2 principais prémios da Sociedade Europeia de Biomateriais, Jean Leray e 
George Winter, o Clemson Award de contribuições para a literatura pela Sociedade Americana de 
Biomateriais, o prémio de contribuições para a literatura da TERMIS-EU, o International UNESCO Life 
Science Award e a nomeação como membro da National Academy of Engineering (EUA). 

É autor de 994 trabalhos publicados listados no ISI WoK, dos quais cerca de 845 se encontram 
publicados em revistas cientificas internacionais (incluindo 70 artigos de revisão ou editoriais), mais de 
230 capítulos de livros de circulação internacional, 35 patentes, e mais de 1800 comunicações 
apresentadas em conferências internacionais, incluindo 270 palestras convidadas, plenárias ou keynotes, 
apresentadas em conferências em todo o Mundo. O seu trabalhado foi citado cerca de 24000 vezes no 
ISI WoK (36400 no Google Scholar), dando origem a um fator h de 76 no ISI WoK (94 no Google 
Scholar).  

Researcher ID A-8938-2008; 
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Margarida Casal 

Professora Catedrática | Escola de Ciências 
Nasceu em Lisboa em 1962. Licenciou-se em Biologia, ramo 
científico, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa em 
1985, com a classificação final de 16 valores. Em Julho de 1995, 
doutorou-se em Biologia na UMinho, com distinção e louvor. 
Realizou as Provas de Agregação em 2007 na mesma Universidade. 
Ao longo do seu percurso académico realizou estágios científicos no 
Centre de Recherches de Colmar du INRA, França, no Institut de 
Biologie Moléculaire des Plantes du CNRS-Strasbourg, França, no 
Centro de Citologia Experimental, Porto, e no Instituto Gulbenkian 

de Ciências, Oeiras. Realizou parte do trabalho conducente ao doutoramento no Instituto de 
Investigaciones Biomédicas, Madrid, Espanha, sob a orientação de Carlos Gancedo, tendo recebido 
bolsas de estudos da Federation of European Biochemical Societies e da European Molecular Biology 
Organization.  

A sua carreira docente na UMinho, iniciada em 1986, foi dedicada ao ensino e à investigação nas áreas 
da Genética e da Biotecnologia Molecular. De 1999 a 2004 foi Presidente do Conselho de Cursos de 
Ciências, Coordenadora do Secretariado dos Conselhos de Cursos e Presidente da Comissão de 
Horários do Campus de Gualtar. Foi diretora do curso de Licenciatura em Biologia Aplicada, membro 
das comissões diretivas dos cursos de mestrados em Genética Molecular e em Evolução e Origem da 
Vida. Na qualidade de diretora do Departamento de Biologia da UMinho (2006-2012) promoveu a 
reorganização da oferta formativa na área da Biologia, ocorrida no quadro da reestruturação associada 
ao processo de Bolonha. Envolvida na organização dos Cursos Avançados Internacionais em Biologia, 
foi coordenadora do processo de criação e de acreditação do Curso Doutoral em Biologia Molecular e 
Ambiental. Foi ainda promotora da criação dos cursos de mestrado em Biofísica e Bionanossistemas, 
em Bioquímica Aplicada e em Bioinformática. É atualmente responsável pelo Programa Doutoral em 
Microbiologia Aplicada e Ambiental, financiado pela FCT. De 2013 a 2016 foi diretora do Centro de 
Biologia Molecular e Ambiental, classificado com Excelente na última avaliação da FCT. Desde junho 
de 2016 é Presidente da Escola de Ciências da UMinho. 

Responsável pela implementação do Laboratório de Biotecnologia Molecular, é coordenadora de uma 
equipa de investigação que desenvolve a sua atividade em domínios com impacto na área biomédica e 
biotecnológica, dedicando-se ao estudo da estrutura-função de proteínas, usando como modelos 
biológicos bactérias, leveduras e linhas celulares humanas. Assegurou a supervisão de 16 investigadores 
de pós-doutoramento, 23 estudantes de doutoramento, 23 estudantes de mestrado e 42 bolseiros de 
projetos. É autora de 9 patentes, 8 capítulos de livros e 112 publicações ISI, com um índice h de 28 
(Researcher ID B-6386-2009). Foi presidente da comissão organizadora de cinco congressos nacionais 
e dois internacionais. Até ao presente foi investigadora principal e/ou membro da equipa de mais de 
cinquenta projetos de investigação nacionais, europeus e ações bilaterais.  

Foi membro eleito do Conselho Geral da UMinho entre outubro de 2009 e junho de 2016. É avaliadora 
da A3ES na área de Bioquímica e de Biologia, Vice-Presidente da Sociedade Portuguesa de Genética e 
membro do Conselho Fiscal da Sociedade Portuguesa de Bioquímica.  
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Ricardo J. Machado 

Professor Catedrático | Escola de 
Engenharia 
Nasceu no Porto em 1971. Licenciado em Engenharia Electrotécnica 
e de Computadores pela FEUP [1994]. Mestre [1996] e Doutor [2001] 
em Informática/Engenharia de Computadores pela UMinho. 
Agregação em Tecnologias e Sistemas de Informação pela UMinho 
[2013]. Obteve a certificação como Software Product Manager pelo 
ISPMA [2015]. Curso de Cibersegurança e Gestão de Crises no 

Ciberespaço do IDN [2017].  

Engenheiro de I&D na Texas Instruments - Samsung Electronics Portugal [1994-96]. Docente de 
carreira da Escola de Engenharia da UMinho [desde 1996]; docente fundador do Departamento de 
Sistemas de Informação [desde 1999]; Professor Catedrático da área disciplinar de Engenharia e 
Tecnologias dos Sistemas de Informação [desde 2014].  

No âmbito da Engenharia de Sistemas de Informação, os seus principais interesses de investigação são 
em modelação e requisitos na análise e conceção de sistemas e na gestão do ciclo de vida de projetos e 
processos. Fundou [2003] e coordenou [até 2016] o grupo de investigação SEMAG (Software-based 
Information Systems Engineering and Management Group) do Centro de Investigação ALGORITMI. 
Fundou [2008] e coordena actualmente o Laboratório EPMQ (IT Engineering Process Maturity and 
Quality) do Instituto CCG/ZGDV.  

Membro do Conselho Diretivo da Região Norte da Ordem dos Engenheiros [2011-13]. Presidente da 
Assembleia Geral do Cluster Português das TICE (TICE.pt) [desde 2009]. Membro do Board e do 
Steering Committee do NESSI (Networked European Software and Services Initiative) [desde 2016]. 
Membro da Comissão Diretiva do Cluster Smart Cities Portugual [desde 2017].  

Diretor do Centro de Investigação ALGORITMI [desde 2014]. Fundador e Director do Programa 
Doutoral em Sistemas Avançados de Engenharia para a Indústria [2013-]. Fundador e Vice-Director 
do ERASMUS Doctoral IP in Innovation and Creativity for Complex Engineering Systems [2011-14]. 
Fundador do Mestrado em Gestão de Projetos de Engenharia [2013-15]. Coordenador científico do 
Curso de Formação Especializada em Gestão e Qualidade do Processo de Software [2008-09]. 
Coordenador científico do Curso de Formação Especializada em Programação de Computadores para 
Reconversão de Licenciados (Qualifica-IT) [desde 2015].  

Delegado nacional na General Assembly [2016-] e Membro fundador do Working Group on Embedded 
Systems [desde 2006] do IFIP. Membro fundador do IES Technical Committee on Education in 
Engineering and Industrial Technologies [desde 2005] e Coordenador Geral da Região 8 da Computer 
Society [2007-08] do IEEE. Coordenador do Thematic Network on Software Engineering do Programa 
Carnegie Mellon | Portugal [2010-12]. Presidente da Comissão Técnica de Normalização Sectorial em 
Engenharia de Software e de Sistemas de Informação [2004-11] e Vice-Presidente da Comissão Sectorial 
para a Qualidade nas Tecnologias de Informação e Comunicações [2008-10] do IPQ. Presidente do 
Conselho Nacional do Colégio de Engenharia Informática [desde 2016] da OE.  

Fundador e Chair do Steering Committee do MOMPES International Workshops on Model-Based 
Methodologies for Pervasive and Embedded Software. Fundador e membro do Steering Committee do 
SEDES Simpósios de Estudantes de Doutoramento em Engenharia de Software. Membro do Steering 
Committee da ICSOB International Conferences on Software Business - Springer. Membro da 
Comissão Editorial da Revista Brasileira de Sistemas de Informação (Sociedade Brasileira de 
Computação).  

Recebeu o prémio 2009 IEEE MGA Achievement Award. Em 2015, o seu livro "Requirements in 
Engineering Projects" foi nomeado pela Springer para o prémio 2016 TAA Textbook Award. Em 
2016, o projecto iFlow, por si coordenado, recebeu o Prémio Anual da Excelência Logística da 
APLOG.  
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Maria Manuela dos Reis Martins 

Professora Catedrática | Instituto de Ciências 
Sociais 
Nasceu em Silves em 1954 e reside em Braga. Licenciada em História 
pela FLUL, em 1977; Doutora em História, especialidade de Pré-
História e História Antiga pela UMinho, em 1987; Agregação pela 
UMinho, na mesma especialidade, em 1994. 

Docente da UMinho desde 1979, realizou toda a sua carreira 
académica nesta Universidade, tendo sido contratada pelo 
Departamento de História, como Professora Auxiliar, em 1987, 

Professora Associada, em 1989 e Professora Catedrática, em 1997. Até 1998 ensinou no domínio da 
História Antiga e desde então assegura a docência de unidades curriculares de Arqueologia e Património 
de diferentes ciclos de estudos. 

Iniciou a sua atividade de investigação na UMinho na área do povoamento proto-histórico e romano, 
sendo responsável, desde 1988, pela direção científica da Arqueologia Urbana na cidade de Braga e pelo 
Projeto de Estudo e Salvamento de Bracara Augusta, em cujo âmbito dirigiu cerca de uma centena de 
intervenções arqueológicas. As temáticas da sua investigação privilegiam o Urbanismo e a Arquitetura 
romana e tardo antiga, o Património Arqueológico e o seu impacto na sociedade contemporânea e as 
TIC aplicadas à Arqueologia. Foi responsável por 15 projetos competitivos, 10 dos quais internacionais. 
Organizou cerca de 40 eventos científicos internacionais e integra várias redes de investigação 
internacional. 

Ministrou cursos de curta duração em várias universidades europeias e brasileiras, recebeu várias bolsas 
e integrou numerosos painéis de avaliação de projetos, bolsas, cursos e prémios (FCT, CRUP, A3ES, 
DGPC e FCG). Desenvolveu vários projetos de prestação de serviços no âmbito do estudo, valorização 
e comunicação do Património. Integra a Comissão Científica de 5 revistas internacionais especializadas. 
Proferiu cerca de uma centena de conferências de divulgação científica no país e no estrangeiro. Foi 
arguente de numerosas provas académicas de agregação (14), doutoramento (27) e mestrado (25) em 
universidades nacionais e estrangeiras.  

Foi responsável pela criação de vários ciclos de estudos na UMinho, designadamente do Mestrado em 
Arqueologia (1993), da Licenciatura de História, Variante de Arqueologia (1998), da Licenciatura em 
Arqueologia (2002) e do Doutoramento de Arqueologia (2009), do qual é diretora. Foi coordenadora 
da UMinho no Projeto-piloto Erasmus-ECTS (1989-2000) e diretora dos Cursos de Licenciatura e 
Mestrado de Arqueologia em vários mandatos. É responsável da Unidade de Arqueologia desde 1988. 
Foi diretora de várias unidades de I&D, financiadas pela FCT e ligadas ao ICS (CCHS, NARQ, 
CITCEM), tendo sido promotora da criação do Lab2PT, em 2013, do qual foi diretora até 2015. É 
membro de vários órgãos do ICS e do Conselho Cultural da UMinho. 

Orientou com sucesso várias provas académicas de doutoramento (8) e mestrado (23), para além de 
vários bolseiros de pós-Doc da FCT. É autora/coautora de cerca de 200 publicações científicas, entre 
livros, capítulos de livros e artigos publicados em revistas e atas de encontros científicos no país e no 
estrangeiro. 
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Carla Cristina Esteves Martins 

Professora Auxiliar | Escola de Psicologia 
Nasceu no Porto em 1971. 
 
Licenciou-se em Psicologia na Faculdade de Psicologia e Ciências da 
Educação da Universidade do Porto em 1994, com a classificação 
final de 16 valores. Concluiu o Mestrado em Métodos de 
Investigação em Psicologia em 1996 na Universidade de Reading 
(Reino Unido), ano em que entrou na Universidade do Minho como 
Monitora do Departamento de Psicologia do Instituto de Educação 

e Psicologia, passando a Assistente em abril de 1997. Em 2003 concluiu o Doutoramento em Psicologia 
na Universidade de Reading. 
 
É Professora Auxiliar da Escola de Psicologia da Universidade do Minho desde 2003 e  investigadora 
da Unidade de Investigação em Desenvolvimento e Psicopatologia do Centro de Investigação em 
Psicologia (CIPsi). 
 
Coordenou ou participou em 14 projetos científicos financiados. É autora de 1 livro e autora/coautora 
de 5 capítulos em livros e mais de 40 artigos científicos indexados nas bases de dados SCOPUS/ISI web 
of knowledge. Assegurou a orientação/coorientação de 8 dissertações de doutoramento e 35 de mestrado.  
 
Foi Vice-presidente da Escola de Psicologia, presidente do Conselho Pedagógico e diretora do 
Mestrado Integrado em Psicologia entre janeiro 2013 e setembro de 2014. Em setembro 2014 integrou 
a equipa reitoral como Pró-reitora com o pelouro da internacionalização do ensino. É membro da 
Comissão Executiva do Compostela Group of Universities desde setembro de 2015. 
É atualmente Presidente do Instituto Confúcio da Universidade do Minho. 
 
Recebeu o Prémio de Ensino da Escola de Psicologia em 2012. 
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José Filipe Vilela Vaz 

Professor Associado com Agregação | Escola 
de Ciências 
Nasceu em 16 de abril de 1969, em Ruivães, Vila Nova de Famalicão. 
É Professor Associado com Agregação da Escola de Ciências da 
UMinho desde março de 2012. Licenciou-se em Ensino de Física e 
Química na UMinho em julho de 1992, tendo ingressado na UMinho 
como assistente estagiário em outubro desse mesmo ano. Realizou 
provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica em 1996 e 

Doutoramento em Ciências, área de especialização em Física, em 2000, também na UMinho. 
 
É autor de 4 capítulos em livros e autor/coautor de mais de 180 artigos científicos em revistas e 10 
artigos em Proceedings, ambos indexados nas bases de dados SCOPUS e ISI web of knowledge. Tem 
atualmente cerca de 3.100 citações (SCOPUS), e um índice h de 31. Participou (como coordenador ou 
elemento de equipa de investigação) em 10 projetos europeus, 16 projetos nacionais (FCT/ANI), 11 
projetos bilaterais e diversos projetos com empresas (incluindo 4 vales de inovação). É coautor de 3 
patentes (1 internacional). Assegurou a orientação de 10 dissertações de doutoramento, 32 de mestrado 
e de 6 investigadores de pós-doutoramento.  
 
Desempenhou vários cargos e funções, de que se destacam: Vice-presidente, Presidente do Conselho 
Pedagógico e membro do Conselho de Gestão da Escola de Ciências da UMinho e membro do Senado 
Académico da UMinho, de fevereiro de 2010 a novembro de 2013. Foi ainda membro da Comissão 
Coordenadora da Avaliação da Escola de Ciências da UMinho, CCA-ECUM, da comissão eleita para 
elaboração do regulamento do Departamento de Física (CEERDF), da comissão eleita para elaboração 
do regulamento do Centro de Física (CEERCF) e membro do grupo de elaboração do RAD – 
Regulamento de Avaliação e Desempenho da ECUM - Escola de Ciências da UMinho. Foi ainda 
membro da comissão eleitoral para a eleição dos representantes dos Professores e Investigadores, dos 
Estudantes e do Pessoal não docente e não investigador no Conselho Geral da UMinho em 2013.  
 
É responsável pela edição de dois livros: “Tópicos de Física Moderna no Ensino Secundário”, Gradiva, Lisboa, 
2006 e “Metallic Oxynitride Thin Films by Reactive Sputtering and Related Deposition Methods: Process, Properties 
and Applications”, Bentham Science Publishers, e-Books. eISBN: 978-1-60805-156-4, 2013; ISBN: 978-
1-60805-157-1, publicado em julho 2013. 
 
Foi galardoado com o prémio Eng.º António de Almeida atribuído ao aluno com a classificação mais 
elevada na Licenciatura em Ensino de Física e Química da Universidade do Minho, no ano de 1992. 
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Linda Gonçalves Veiga 

Professora Associada com Agregação | Escola 
de Economia e Gestão 

Nasceu no Lobito, em 1970. Licenciou-se em Economia na Faculdade 
de Economia da Universidade do Porto, em 1993. Concluiu o 
Doutoramento em Economia na Universidade da Carolina do Sul - 
EUA, em 1999. Realizou as provas de agregação em Ciências 
Económicas, na Universidade do Minho, em 2006. 

É docente do departamento de Economia da Escola de Economia e 
Gestão da Universidade do Minho desde 1993. No ano letivo 2005-06, foi professora visitante da 
Faculty of Economics e do Colégio Clare Hall da Universidade de Cambridge. Desde 2015, é professora 
associada adjunta da Universidade das Nações Unidas – Unidade Operacional em Governação 
Eletrónica, em Guimarães. 

Leciona e investiga nas áreas de Economia Política e Economia e Finanças Públicas. Publicou diversos 
artigos em revistas científicas, tais como Public Choice, European Journal of Political Research, Electoral Studies 
e Regional Studies. É co-autora de três livros e de diversos capítulos de livros. Tem 353 citações na Scopus 
e 1165 no Google Scholar. Foi investigadora responsável de cinco projectos financiados pela FCT e co-
responsável de um projeto financiado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Participou ainda 
em três outros projetos científicos financiados por entidades externas.  

Foi membro do painel de avaliação do programa Marie Sklodowska-Curie 2016-2017 Individual 
Fellowships da Comissão Europeia e faz parte da comissão de avaliação de relatórios finais de projetos 
de IC&DT da área de Economia e Gestão, financiados pela FCT.  

Entre as atividades de consultadoria desempenhadas estão estudos para a Direção Geral das Autarquias 
Locais, Tribunal de Contas, Secretaria de Estado da Cultura, Comissão de Coordenação da Região 
Norte e Nações Unidas. 

No que diz respeito a atividades de gestão académica, foi diretora do Doutoramento em Economia 
(2012-16), diretora do Mestrado de Investigação em Economia (2012-14), diretora do Mestrado em 
Economia (2010-12), diretora do Departamento de Economia (2007-10 e 2000-02), diretora do Núcleo 
de Investigação em Políticas Económicas (2004-05) e vice-Presidente da Escola de Economia e Gestão 
(2002-04). Participou na elaboração de várias propostas de criação e reestruturação de mestrados na 
área da Economia e da proposta de adequação a Bolonha do programa de Doutoramento em 
Economia. 

É membro da direção da “European Public Choice Society,” desde 2015, e “live member” do Colégio 
Clare Hall da Universidade de Cambridge desde 2006. 

Perita nacional nos projetos internacionais Open Budget Survey, Electoral Integrity e Varieties of 
Democracy. Membro do conselho científico do Budget Watch. Em 2013-14, desenvolveu os conteúdos 
para um curso de e-learning sobre “Intergovernmental Fiscal Relations” para a United Nations 
University – FLORES, Alemanha. 

Em 2012, recebeu o prémio de mérito na investigação da EEG-UMinho. Em 2017, foi-lhe atribuido o 
prémio “Outstanding Paper Award for the most innovative research contribution or case study” na 
conferência IFIP EGOV/EPART. 
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Guilherme A. B. Pereira 

Professor Associado | Escola de Engenharia 
Nasceu no Porto em 1961. Licenciou-se em Engenharia de Sistemas 
e Informática pela Universidade do Minho em 1984.  

Completou, em 1989 o Mestrado em Operational Research na 
Universidade de Birmingham, Inglaterra. Completou, em 2000, o 
Doutoramento em Manufacturing and Mechanical Engineering na 
Universidade de Birmingham, Inglaterra.  

Foi Oficial da Armada entre 1985 e 1987, desempenhando funções no 
Centro de Investigação Operacional da Armada, no Estado Maior da Armada. 

Iniciou a sua carreira docente na Universidade do Minho em Setembro de 1984, como Assistente 
Estagiário do Departamento de Produção e Sistemas da Escola de Engenharia – havia já desempenhado 
as funções de Monitor no mesmo Departamento desde Março de 1983. 

Tem sido responsável por unidades curriculares nas áreas da Investigação Operacional e Simulação.  

A sua atividade de investigação é desenvolvida no âmbito do Grupo de Investigação em Supply-chain, 
LOgistics and Transportation Systems (SLOTS) da Linha de Investigação em Engenharia e Gestão 
Industrial do Centro de Investigação ALGORITMI. Privilegiando a investigação e o desenvolvimento 
para aplicações industriais, tem participado em diversos projetos de investigação, financiados por 
institucionais nacionais (incluindo parceiros industriais) e por fundos europeus. Orientou com sucesso 
5 alunos de Doutoramento. É autor de 62 artigos científicos indexados pelas Bases de Dados 
Internacionais ISI/Scopus.  

Foi co-promotor da criação de uma spin-off da Universidade do Minho em 2016. 

É Vice-Presidente da Associação Portuguesa e Brasileira de Simulação. 

Foi Diretor da Licenciatura/Mestrado Integrado em Engenharia e Gestão Industrial da Universidade 
do Minho entre 2000 a 2010. Neste período foi responsável pela coordenação do processo de avaliação 
externa da Licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial pela Fundação das Universidades 
Portuguesas, do processo de renovação da acreditação da Licenciatura em Engenharia e Gestão 
Industrial pela Ordem dos Engenheiros e do processo de adequação da Licenciatura em Engenharia e 
Gestão Industrial no Mestrado Integrado em Engenharia e Gestão Industrial.  

De 2000 a 2010 foi Vice-presidente do Conselho de Cursos de Engenharia da Escola de Engenharia 
da Universidade do Minho.  

Foi Diretor-adjunto do Centro de Investigação ALGORITMI entre 2010 e 2013.  

Em 2010 e 2013 foi eleito membro do Conselho Científico da Escola de Engenharia da Universidade 
do Minho, exercendo essa função até 2016.  

Foi Vice-Presidente da Escola de Engenharia da Universidade do Minho entre 2013 e 2016.  

É Pró-Reitor para a Avaliação Institucional na Universidade do Minho desde 2016. 
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Paulo J.S. Cruz 

Professor Catedrático | Escola de Arquitetura 
Nasceu no Porto em 1964 e reside em Guimarães. Licenciado em 
Engenharia Civil pela FEUP, em 1987; Mestre em Estruturas pela 
FEUP, em 1991; Doutor em Engenharia da Construção pela 
Universidade Politécnica da Catalunha, Barcelona, em 1995; 
Agregação em Estruturas pela Universidade do Minho, em 2005. 

Docente da Universidade do Minho desde 1989, inicialmente no 
Departamento de Engenharia Civil, de que foi Diretor em 2003 e 2004, 

e, posteriormente, na Escola de Arquitetura, a que presidiu entre 2004 e 2011. Professor Catedrático de 
Construção e Tecnologia na Escola de Arquitetura desde 2008. 

Ensina e investiga no domínio das Estruturas, privilegiando a articulação entre Estruturas e Arquitetura. 
Coordenador do Laboratório de Construção e Tecnologia da Escola de Arquitetura, que explora 
soluções tecnológicas, construtivas e estruturais inovadoras, e do Advanced Ceramics R&D Lab, do 
Instituto de Design de Guimarães, que tem como principal objetivo a aplicação de técnicas de 
fabricação aditiva a componentes cerâmicos. 

Administrador Executivo da Fundação Cidade de Guimarães (2011-2013), instituição que teve como 
fins principais a conceção, promoção, execução e o planeamento e desenvolvimento do programa 
cultural da Capital Europeia da Cultura – Guimarães 2012.  

Diretor da Licenciatura em Design de Produto (2013-2017), do Mestrado em Engenharia Civil (2005-
2007) e da Licenciatura em Engenharia Civil (1996-1999). Diretor do Lab2PT – Laboratório de 
Paisagens, Património e Território, unidade de investigação da Escola de Arquitetura e do Instituto de 
Ciências Sociais (2015-2017). Presidente da Plataforma UM-Cidades, desde 2016, e do Conselho Geral 
do Instituto de Design de Guimarães desde 2015.  

Fundador e Presidente da “International Association of Structures and Architecture” desde 2016. 
Coordenador da organização dos congressos internacionais nessa temática (ICSA2010, ICSA2013, 
ICSA2016 e ICSA2019). Secretário do Executive Committee da “IABMAS – International Association 
for Bridge Maintenance and Safety” desde 2001. Fundador da ASCP – Associação Portuguesa para a 
Segurança e Conservação de Pontes (Presidente desde 2006).  

Associate Editor da Revista “Structure and Infrastructure Engineering”, Taylor & Francis, desde 2005; 
membro do Editorial Board da Revista “Steel Construction”, Ernst & Sohn, Wiley, desde 2011, e do 
Editorial Board da Revista “Glass Structures & Engineering”, Springer, desde 2016. 

Representante de Portugal na CEN TC250 WG3 - Vidro Estrutural (2010-2016) e na CEN TC250 
SC11 - Vidro Estrutural desde 2016. Membro Sénior da Ordem dos Engenheiros (2002) e Especialista 
em Estruturas (2003). Vogal do Colégio Nacional de Engenharia Civil no triénio 2010-2013. Membro 
do Conselho Científico das Ciências Sociais e Humanidades da FCT (2013-2016). 

Em 2008 recebeu o prémio “Special Service Award”, atribuído pela IABMAS, e em 2005 recebeu o 
prémio “Thomas Fitch Rowland”, atribuído pela ASCE – American Society of Civil Engineers 
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José Manuel Machado Fernandes 

Nasceu em Barcelos em 1970.  

 
Licenciou-se em Engenharia de Sistemas e Informática na 
Universidade do Minho em 1996, tendo concluído o Mestrado em 
Sistemas de Informação, em 2007, na mesma Universidade.  
 
De 1996 a 1999 lecionou em diferentes estabelecimentos de ensino 
unidades curriculares da área de informática. Entrou para os quadros 
da Universidade do Minho em 2000, sendo desde o ano 2001 
Dirigente da Universidade, inicialmente como Chefe de Divisão e, 
mais tarde, de 2005 a 2014, como Diretor de Serviços da Direção de 
Tecnologias e Sistemas de Informação.  

 
Durante o referido período, foi responsável pela equipa que desenha, implementa e mantém de forma 
global e transversal o sistema de informação da UMinho, tendo sido também responsável por 
candidaturas e execução de projetos financiados para modernização administrativa. Foi ainda 
responsável pela implementação na UMinho do sistema de gestão documental, assinatura eletrónica e 
desmaterialização de documentos, bem como do desenho dos processos eletrónicos que servem de 
base ao funcionamento da Universidade nas suas diferentes áreas de atividade.  
 
Em janeiro de 2015 tomou posse como Administrador da Universidade do Minho, cargo em que se 
mantém até à atualidade 
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NOTA FINAL 

 
A concretização das prioridades estratégicas, objetivos programáticos e medidas de 
operacionalização do Programa de Ação ocorrerá num pano de fundo desafiante. 

A opção que a UMinho tomou, no final de 2015, de transformar o seu regime jurídico, 
tornando-se uma fundação pública em regime de direito privado, explorando as 
possibilidades abertas pelo RJIES, implica, no plano institucional, uma responsabilidade 
incontornável - a de a Universidade se empenhar no sucesso desta mesma opção. 

Esse é um compromisso que este Programa também assume. Fá-lo em nome do que 
considera ser uma posição congruente com as opções que os órgãos da Universidade 
tomaram, mas fá-lo também por considerar convictamente que desta opção resultarão e 
estão já a resultar benefícios para a Universidade. O regime fundacional tem que ser visto 
como uma oportunidade para a Universidade reforçar a sua autonomia e, por essa via, 
fortalecer a sua condição de universidade implicada com o bem público. 

O regime fundacional assegura à Instituição uma maior flexibilidade na contratação de 
pessoal e na gestão dos seus recursos financeiros e patrimoniais e alarga as suas 
possibilidades de financiamento, designadamente no quadro de iniciativas de fundraising, 
que devem ser proseguidas. A Universidade pode, assim, encontrar melhores condições 
para a realização da sua missão de interesse público.  

Entende-se, também, que este novo caminho que se abre à Universidade requer a 
reafirmação do seu sentido de responsabilidade, através de um compromisso inequívoco 
com formas de entender a administração da Instituição que valorizem a sua dimensão 
estratégica, com uma gestão que seja eficiente e eficaz e em que transparência e a prestação 
pública de contas sejam marcas de água.  

A mudança no regime jurídico da Universidade significa a entrada num novo ciclo 
institucional cujas bases a homologação certamente próxima dos novos Estatutos vem 
completar. Este novo ciclo, que se caracteriza pela existência de novos órgãos, sejam da 
Fundação sejam do estabelecimento de ensino, comporta novos desafios e exige uma 
acrescida atenção às relações intrainstitucionais, como condição para o reforço da coesão 
da Universidade e para uma consecução plena da sua missão. 

As unidades orgânicas da Universidade são, por excelência, o lugar de concretização dessa 
missão. É aqui que têm lugar as práticas de educação e de aprendizagem, que se 
desenvolvem as atividades de investigação e que se realizam os projetos de interação com 
a sociedade. Aprofundar a autonomia das unidades orgânicas e, em simultâneo, consolidar 
a coesão da Universidade é um caminho irrecusável, que servirá o seu desenvolvimento 
estratégico. A criação do Conselho de Presidentes de Unidades Orgânicas vem gerar novas 
condições para a consecução deste desiderato, reforçando a centralidade das unidades 
orgânicas e potenciando a assunção dos valores essenciais da coesão e da solidariedade 
intrainstitucionais. 

A concretização do que se encontra previsto neste Programa carecerá sempre de uma 
articulação estreita com os órgãos da Fundação e da Universidade e requererá como 
condição fundamental um envolvimento ativo e comprometido de todas as unidades da 
Universidade, de todos os professores e investigadores, de todos os trabalhadores não 
docentes e não investigadores, de todos os estudantes. O que julgamos ser um Programa 
de Ação relevante, desafiante e mobilizador, bem como a equipa que se propõe para a sua 
materialização criará as condições para que tal suceda. Assim, estou convicto, a UMinho 
continuará a formar mais e melhores cidadãos e profissionais, prosseguirá a sua afirmação 
como instituição que se encontra na linha da frente da produção de conhecimento novo e 
reforçará o seu papel de agente ativo na promoção do desenvolvimento social, cultural e 
económico de Portugal.   
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Rui Vieira de Castro 
Nasceu em Caldas de Vizela (S. Miguel), em 1958.  

Licenciou-se em Ensino de Português-Inglês, na Universidade do 
Minho, em 1981. Obteve o grau de mestre em Linguística 
Portuguesa Histórica, pela Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa, em 1987, apresentando a dissertação intitulada Aspetos 
da interação verbal em contexto pedagógico. Objetivos ilocutórios, estruturas 
da interação e tomada da palavra. Doutorou-se em Educação, na área 
de conhecimento de Metodologia do Ensino do Português, na 
Universidade do Minho, em 1994, com a tese intitulada Para a 
análise do discurso pedagógico. Construção e transmissão da gramática escolar. 
Realizou provas de agregação na Universidade do Minho em 
fevereiro de 2004. 

Na esfera profissional, após uma curta experiência como professor do ensino secundário e 
depois de ter cumprido o serviço militar na Marinha, ingressou na Universidade do Minho em 
outubro de 1983, onde veio a desenvolver toda a sua carreira. Contratado como assistente 
estagiário para a Área de Didática (Didática do Português) da Unidade Científico-Pedagógica de 
Ciências da Educação, na sequência da obtenção do grau de mestre, foi provido como assistente 
em dezembro de 1987, para a já então designada Área de Metodologias de Ensino (Português). 
Em dezembro de 1994, na sequência do seu doutoramento, assumiu funções de professor 
auxiliar, no então Instituto de Educação e Psicologia. Em dezembro de 1998, após aprovação 
em concurso, passou à categoria de professor associado. É professor catedrático do Instituto de 
Educação da Universidade do Minho desde novembro de 2005.  

Na Universidade do Minho, a sua atividade de ensino foi sobretudo desenvolvida no âmbito de 
disciplinas das áreas de Educação e Linguagem, Literacias e Supervisão Pedagógica, em cursos 
de graduação e pós-graduação, na sua maior parte orientados para a formação de educadores e 
professores, designadamente licenciaturas em ensino e mestrados em ensino e educação. Com 
enquadramentos diversos, lecionou disciplinas destas mesmas áreas em cursos de pós-graduação 
de outras universidades portuguesas - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade 
do Algarve, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade do Porto - e de universidades 
estrangeiras - Universidade de Cabo Verde, Universidade Nacional Timor Lorosa’e e 
Universidade Pedagógica (Moçambique). 

Ao nível da formação avançada, orientou com sucesso 6 teses de doutoramento e 27 dissertações 
de mestrado nas áreas de Educação, Literacias e Ensino do Português, Linguística e Supervisão 
Pedagógica em Ensino do Português. 

Os seus interesses científicos concentram-se na área da Educação e Linguagem, com foco 
principal nas questões do ensino do português, na das Literacias, com ênfase nos usos de 
linguagem em contexto de trabalho, e na Educação de Adultos. Neste âmbito, publicou cerca de 
oitenta trabalhos académicos, em vários formatos. Exemplos desta sua atividade são livros como: 
Entre linhas paralelas. Estudos sobre o português nas escolas, em colaboração com Maria de Lourdes 
Dionísio, editado pela Angelus Novus em 1998; O Português nas Escolas. Ensaios sobre a Língua e a 
Literatura no Ensino Secundário, co-organizado com Maria de Lourdes Dionísio e editado pela 
Livraria Almedina em 2005; The State, Civil Society and the Citizen. Exploring Relationships in the Field 
of Adult Education in Europe, organizado com Michal Bron Jr e Paula Guimarães, publicado em 
2009 pela Peter Lang. Entre os capítulos de livros que publicou contam-se: “Estudos linguísticos 
e ensino do Português: Conjunção, disjunção, rearticulação”, in I. Castro e I. Duarte, orgs., Razões 
e emoção. Miscelânea de estudos oferecidos a Maria Helena Mateus, Lisboa, Imprensa Nacional/Casa da 
Moeda, 2003; “Produção de sentido(s) na leitura escolar: dispositivos pedagógicos e estratégias 
discursivas no ‘trabalho interpretativo’”, in H. Feltes, org., Produção de sentido. Caxias do Sul, 
EDUCS; São Paulo: Annablume, 2003; “Entre a lei e o mercado. Aspectos do manual escolar 
em Portugal no Século XX”, em co-autoria com Justino Magalhães, publicado em J. Guereña, 
G. Ossenbach e M. Pozo, orgs., Manuales escolares en España, Portugal y América Latina (Siglos XIX 
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y XX), Madrid, UNED, 2005; “Literacies in the workplace. Social conditions, practices and 
meanings”, em colaboração com Maria de Lourdes Dionísio e Ana Arqueiro, publicado em D. 
Masny, org., Cartographies of becoming in education: A Deleuze-Guattari perspective, Rotterdam, Sense 
Publishers, 2012; “Vidas de literacia - (re)configurações da relação com o escrito entre adultos 
em processos de RVCC”, em co-autoria com Maria de Lourdes Dionísio e Ana Silva, publicado 
em N. Alves, S. M. Rummert e M. Marques, orgs., Educação e Formação de Jovens e Adultos em 
Portugal e no Brasil: Políticas, Práticas e Atores, Lisboa, Instituto de Educação, 2014. Entre os artigos 
que publicou incluem-se: “Campo linguístico e campo pedagógico. Acerca de alguns modos de 
articulação”, Diacrítica, 11 (1996), “A questão de Os Lusíadas: Acerca das condições de existência 
da literatura no Ensino Secundário”, Diacrítica, 16 (2003), "The Portuguese Language Area in 
Secondary Education Curriculum: Contemporary Processes of Reconfiguration", L1 - 
Educational Studies in Language and Literature 7, 1 (2007), "A relação com o escrito nos kits de 
identidade de adultos em processos de reconhecimento e certificação de competências", em 
colaboração com Maria de Lourdes Dionísio e Ana Silva, SCRIPTA 17, 32 (2013). Entre os 
textos publicados em livros de atas de encontros científicos contam-se “World and language 
through exempla. A discourse analysis of pedagogic texts”, in E. Pedro, org., Discourse analysis. 
Proceedings of the First International Conference on Discourse Analysis, Lisboa Edições Colibri/ 
Associação Portuguesa de Linguística, 1997;  “Ways and factors of adolescent reading: discourses 
about Reading”, in I. Austad e E. Lyssand, orgs., Literacy – Challenges for the new millennium. Selected 
papers of the 11th European Conference on Reading, Stavanger, NRA, 1999; “Contemporary discourse 
on literacy. Reading in the media”, in G. Shiel & U. Dhalaigh, eds., Other ways of seeing: Diversity in 
language and literacy. Proceedings of the 12th European Conference on Reading, Dublin, RAI, 2003. 

Nas áreas da educação e das literacias foi investigador principal de projetos de investigação 
financiados por distintas entidades, cabendo destacar Estatuto, Funções e História do Manual Escolar 
(1995-2000) - FCT-PCSH/C/CED/868/95 e Promoção do ensino da língua portuguesa em Moçambique: 
Práticas pedagógicas e manuais escolares (2001-2005) - PLUS/1999/LIN/15159. Foi membro da 
equipa do projeto Literacias - Contextos. Práticas. Discursos (2000-2006) - FCT- 
POCTI/33888/CED/2000.  

 No âmbito de projetos especificamente orientados para o estudo das literacias em contexto 
profissional, em colaboração com Licínio Lima, coordenou o projeto Literacias em contexto de 
trabalho (2002-2004), financiado pela empresa Blaupunkt; coordenou, também, o projeto 
Literacias em contexto industrial (2006-2008), financiado pela empresa CaetanoBus. 

Dirigiu ainda também projetos de educação e desenvolvimento em Timor-Leste, com 
financiamento de agências internacionais, designadamente o Projecto de Desenvolvimento do Currículo 
do 3º Ciclo do Ensino Básico (Timor-Leste), desenvolvido entre 2009-2010 ao abrigo do Acordo 
UNICEF/Universidade do Minho SSA/IDSM/2009/00000315-0, com financiado da UNICEF 
e do Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, e o Programa de Formação Inicial e Contínua 
de Professores em Timor Leste (2012-2014), financiado pelo Ministério da Educação de Timor-Leste, 
caso em que lhe coube assegurar a coordenação científica e pedagógica dos trabalhos. Estes dois 
projetos tiveram como objetivos principais apoiar a reconstrução do sector educativo de Timor-
Leste e contribuir para a consolidação do português como língua de escolarização naquele país. 

Participou em dois projetos europeus: AGADE - A good adult educator in Europe (2004-2006), FI-
Gruntvig-Evaluation-114092, coordenando a intervenção portuguesa no consórcio, e 
SIDNUET. Staff and Institutional Development for the National University of East Timor (2004-2007), 
EU, ID/Asia-Link/005/103-618, em que atuou como responsável pelo eixo da formação que o 
projeto contemplava. 

Organizou ou co-organizou importantes encontros científicos, nas áreas que que atua, cabendo 
destacar o I Seminário Internacional sobre Manuais Escolares, realizado na UMinho em 1996, a 
Conferência internacional Literacies. Contexts, practices and discourses, que teve lugar na Universidade 
do Algarve, em 2005, e a 16th European Conference on Reading/1st Ibero-American Forum on Literacy, 
Discovering Worlds of Literacy, realizada na UMinho, em 2009. 
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Ainda no quadro de atividades de estruturação do campo científico, coordenou, nos últimos dois 
anos, os painéis de bolsas de doutoramento e pós-doutoramento da Fundação para a Ciência e 
a Tecnologia no domínio das Ciências da Educação. 

No âmbito da atividade editorial, dirigiu, entre 1998 e 2003, a Revista Portuguesa de Educação, uma 
das mais antigas e prestigiadas publicações na área científica das Ciências da Educação em 
Portugal, de que havia sido anteriormente membro do Conselho Editorial e do Conselho de 
Redação.  

No domínio do associativismo científico, foi Presidente da Associação Portuguesa de 
Linguística, a única sociedade científica em Portugal no domínio dos estudos linguísticos, cargo 
que desempenhou entre 2000 e 2002, depois de ter sido seu vice-presidente no biénio anterior. 
Foi vogal da Direção da Sociedade Portuguesa de Didática das Línguas e das Literaturas entre 
2004 e 2006. Foi sócio fundador da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, da littera-
Associação Portuguesa para a Literacia e da Sociedade Portuguesa de Didática das Línguas e das 
Literaturas. 

Na sua atividade de interação com a sociedade, participou em diversas ações e projetos em 
colaboração com o Ministério da Educação de Portugal e suas agências, no contexto das 
reformas curriculares, da formação de professores e da avaliação educacional. 

Em termos de participação institucional, a nível do Instituto de Educação e Psicologia/Instituto 
de Educação, desempenhou funções de Secretário Executivo e membro da Comissão Diretiva 
do Centro de Estudos em Educação e Psicologia, de 1994 a 1997, sendo novamente membro da 
referida Comissão entre 2000 e 2003. Foi Diretor do Departamento de Metodologias da 
Educação entre 2003 e 2006. Coordenou, no Centro de Investigação em Educação, entre 2006 
e 2009, o Grupo de Investigação Literacias: Práticas e discursos em contextos educativos. Participou 
também em várias comissões envolvidas na reestruturação da oferta educativa e integrou 
diversas estruturas de gestão de cursos de licenciatura e de mestrado. 

Entre 2004 e 2011 presidiu à Unidade de Educação de Adultos, unidade cultural da Universidade 
do Minho e, nessa condição, foi membro do Conselho Cultural da Universidade. Presidiu ao 
Instituto Confúcio, unidade diferenciada da Universidade, entre 2009 e 2017.  

Em 2006 e novamente em 2008, foi eleito Vice-Presidente do Conselho Académico da 
Universidade do Minho, órgão de governo responsável pela definição das políticas científica e 
pedagógica da Universidade. 

Integrou a Assembleia Estatutária da Universidade do Minho em 2008, tendo sido eleito para o 
Conselho Geral da Universidade no ano seguinte. 

Foi Vice-Reitor da Universidade do Minho, entre 2009 e 2013, com o pelouro do Ensino e da 
Investigação. Entre 2013 e 2017 desempenhou as mesmas funções de Vice-Reitor, agora com o 
pelouro da Educação, tendo cessado funções em janeiro de 2017. Neste mesmo ano, foi eleito 
para o Conselho Geral da Universidade. 

 

 

[CV: http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=2538143516424624] 
 

 


