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UM ANO ÀS AVESSAS

AN UPSIDE DOWN YEAR

Correm turvas as águas deste rio,
que as do Céu e as do monte as enturbaram;
os campos florecidos se secaram,
intratável se fez o vale, e frio.

Passou o Verão, passou o ardente estio,
u~as cousas por outras se trocaram;
os fementidos Fados já deixaram
do mundo o regimento, ou desvario.

Tem o tempo sua ordem já sabida;
o mundo, não; mas anda tão confuso,
que parece que dele Deus se esquece.

Casos, opiniões, natura e uso
fazem que nos pareça desta vida
que não há nela mais que o que parece.

Luís de Camões



CRONOLOGIA

CHRONOLOGY

São muitos os momentos e 
atores que fazem a história da 
UMinho durante um ano. Nesta 
cronologia registam-se 
acontecimentos e pessoas 
que marcaram a vida da 
Universidade durante 2020.

There are many moments and 
actors who make the history 
of UMinho during a year. We 
proffer a selection that is 
intended to be diversified in the 
events and people who played a 
major role in 2020.
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Dezembro December

Livro “A Universidade em tempos 
de pandemia”
Publicada pela UMinho Editora e 
constituída por três volumes, a 
obra reúne meia centena de textos 
que retratam, a partir de diferentes 
experiências, perspetivas e olhares 
disciplinares, a forma como a pandemia 
provocada pelo vírus SARS-CoV-2 
foi sentida na UMinho, a primeira 
universidade portuguesa atingida 
pelos seus efeitos.

Book "The University in times 
of pandemic"
Published by UMinho Press and 
consisting of three volumes, the 
work brings together fifty texts that 
portray, from different experiences, 
perspectives, and disciplinary views, 
how the pandemic caused by the 
SARS-CoV-2 virus was felt at UMinho, 
the first Portuguese university affected 
by its effects.

UMinho obtém Carta Erasmus para 
o Ensino Superior para o período 
2021-2027
Foi aprovada com a avaliação de 
“Excelente” a candidatura apresentada 
à Comissão Europeia para renovação da 
Carta Erasmus para o Ensino Superior, 
no âmbito do novo Programa Erasmus+ 
para 2021-2027. A Carta Erasmus 
constitui um selo de garantia de 
qualidade para a cooperação europeia e 
internacional no ensino superior.

UMinho obtains Erasmus Charter 
for Higher Education for the 
period 2021-2027
The application submitted to the 
European Commission for the renewal 
of the Erasmus Charter for Higher 
Education under the new Erasmus+ 
programme for 2021-2027 was 
approved with the assessment of 
"Excellent". The Erasmus Charter is a 
quality assurance label for European 
and international cooperation in 
higher education.

Publicação retrata a 
investigação e inovação 
na UMinho
O livro “Research and Innovation” 
faz uma radiografia detalhada 
sobre a investigação e inovação 
desenvolvida na Instituição em 
2018. A obra, em língua inglesa, 
coordenada pelos professores 
Filipe Vaz e Guilherme Pereira, 
é de acesso livre e foi publicada 
pela UMinho Editora..

Publication portrays 
research and innovation 
at UMinho
The book "Research and 
Innovation" makes a detailed 
radiography on the research 
and innovation developed in the 
institution in 2018. The work, 
written in English, coordinated 
by teachers Filipe Vaz and 
Guilherme Pereira, is freely 
accessible and was published by 
UMinho Press.

Melhores estudantes do 
ensino secundário na UMinho
Cerca de 350 dos melhores 
estudantes de 50 escolas 
secundárias e colégios do 
Norte do país interagiram com 
cientistas da UMinho. O programa 
“O Melhor Estudante na UMinho”, 
que decorreu em formato online 
devido ao contexto pandémico, 
permitiu dar a conhecer a oferta 
formativa e a investigação 
desenvolvida na Instituição.

Best high school 
students at UMinho
About 350 of the best students 
from 50 secondary schools 
and colleges in the north of 
the country have interacted 
with UMinho scientists. The 
"Best Student at UMinho" 
programme, which took place 
in an online format due to 
the pandemic context, made 
it possible to publicise the 
training offer and the research 
carried out at the institution.

Fórum de Ética da UMinho 
"Ética em tempos de pandemia" 
foi o mote do encontro 
promovido pelo Conselho de 
Ética da UMinho, que permitiu 
a discussão e partilha de 
experiências com intervenções de 
especialistas de diversas áreas. O 
Fórum de Ética 2020 aconteceu 
em ambiente presencial e à 
distância, reunindo cerca de uma 
centena de participantes.

UMinho Ethics Forum  
"Ethics in times of pandemic" 
was the motto of the meeting 
promoted by the Ethics Council 
of UMinho, which allowed 
the discussion and sharing of 
experiences with interventions 
of specialists from different 
areas. The 2020 Ethics Forum 
took place in a face-to-face and 
distance environment, gathering 
around one hundred participants.
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Dezembro December

Universidade do Minho entre as mais 
sustentáveis do mundo
É a melhor instituição portuguesa e a 89ª no 
mundo no “UI GreenMetric World University 
Rankings 2020”, que avalia a sustentabilidade 
ambiental de 912 universidades de 85 países. 
A UMinho, líder nacional desde 2017, sobressai 
nos indicadores de energia e alterações 
climáticas, resíduos, educação e investigação.

University of Minho among the most 
sustainable in the world
It is the best Portuguese institution and 
the 89th in the world at "UI GreenMetric 
World University Rankings 2020", which 
assesses the environmental sustainability of 
912 universities from 85 countries. UMinho, 
national leader since 2017, excels in energy 
and climate change, waste, education, and 
research indicators.

Ana João Rodrigues com 
bolsa do ERC
A investigadora do ICVS da 
Escola de Medicina conquistou 
uma bolsa do Conselho Europeu 
de Investigação que lhe garante 
dois milhões de euros para 
desenvolver o seu projeto em 
neurociências. A sua equipa 
quer entender como o cérebro 
perceciona e codifica o prazer e 
a aversão.

Ana João Rodrigues with 
ERC scholarship
The ICVS researcher at the 
Medical School has won a 
grant from the European 
Research Council to develop 
her neuroscience project. Her 
team wants to understand how 
the brain perceives and encodes 
pleasure and aversion. 

UMinho conquista 
prémio Boas Práticas 
Erasmus+ 2020
O projeto “Higher Education 
Student and Staff Mobility” 
foi distinguido pela promoção 
da internacionalização da 
Universidade, através da 
mobilidade de estudantes, 
docentes e trabalhadores 
técnicos, administrativos e de 
gestão no espaço europeu. O 
prémio foi entregue pela Agência 
Nacional Erasmus+ Educação 
e Formação e pela Agência 
Nacional Juventude em Ação.

UMinho wins 
Erasmus+ 2020 
Good Practice Award
The project "Higher Education 
Student and Staff Mobility" has 
been distinguished for promoting 
the internationalisation of the 
academy through the mobility of 
students, teachers and technical, 
administrative and management 
workers within the European 
area. The prize was awarded by 
the National Agency Erasmus+ 
Education and Training and the 
National Agency Youth in Action.

Figuras da UMinho recebem 
Medalha do Município de Braga
A medalha de Grau Ouro do Município 
de Braga foi atribuída ao reitor Rui 
Vieira de Castro, ao presidente da 
Escola de Medicina, Nuno Sousa, ao 
diretor do Grupo 3B's, Rui L. Reis, e a 
José Teixeira, membro do Conselho 
Geral. Já a medalha de Grau Prata 
distinguiu os professores Elisa Lessa, 
Joana Azeredo, José Miguel Braga e 
Pedro Morgado, o antigo diretor da 
Biblioteca Pública de Braga, Elísio 
Araújo, os estudantes-atletas Mariana 
Machado e Mário Silva e a Rádio 
Universitária do Minho.

Personalities of UMinho receive 
Medal from the Municipality of Braga
The Gold Medal of the Municipality of 
Braga was awarded to the rector Rui 
Vieira de Castro, the president of the 
School of Medicine, Nuno Sousa, the 
director of the 3B's Group, Rui L. Reis, 
and to José Teixeira, member of the 
General Council. The Silver Medal went 
to professors Elisa Lessa, Joana Azeredo, 
José Miguel Braga and Pedro Morgado, 
the former director of the Public Library 
of Braga, Elísio Araújo, student athletes 
Mariana Machado and Mário Silva and 
the University Radio of Minho.

Investigadores da Escola de 
Arquitetura promovem melhorias 
no espaço público em contexto 
pandémico
Professores e investigadores do Lab2PT 
coordenaram o projeto Fast Urban 
Responses for New Inclusive Spaces 
and Habitat, iniciativa do Instituto 
Europeu de Inovação e Tecnologia, que 
respondeu a um dos principais desafios 
identificados na cidade de Guimarães, 
manter a expressão cultural das festas 
Nicolinas no espaço público de modo 
seguro. O projeto esteve em exposição 
no Instituto de Design e teve o apoio 
institucional do Município de Guimarães.

School of Architecture researchers 
promote improvements in public 
space in a pandemic context
Professors and researchers from 
Lab2PT coordinated the Fast Urban 
Responses for New Inclusive Spaces 
and Habitat project, an initiative of the 
European Institute of Innovation and 
Technology, which responded to one 
of the main challenges identified in the 
city of Guimarães - to keep the cultural 
expression of the Nicolinas festivities 
in the public space in a safe way. The 
project was on display at the Design 
Institute and had the institutional 
support of the Municipality of Guimarães.
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Novembro November

UMinho tem dois dos cientistas 
mais citados no mundo
José António Teixeira e António 
Vicente, do Centro de Engenharia 
Biológica, estão na lista dos Highly 
Cited Researchers 2020, organizada 
pela Clarivate Analytics, que inclui 
6167 cientistas de mais de 60 países. 
É o terceiro ano consecutivo em 
que estes investigadores da UMinho 
surgem identificados na área das 
ciências agrárias. 

UMinho has two of the most cited 
scientists in the world 
José António Teixeira and António 
Vicente, from the Centre for Biological 
Engineering, are on the list of Highly 
Cited Researchers 2020, organised by 
Clarivate Analytics, which includes 6167 
scientists from over 60 countries. It is 
the third consecutive year that these 
UMinho researchers have appeared in 
the field of agricultural sciences. 

100 edições do NÓS - Jornal 
Online da UMinho
O projeto nasceu em 2010, 
integrado na afirmação 
comunicacional da instituição, 
e em novembro de 2020 
atingiu as 100 edições. A cada 
mês letivo há reportagens, 
entrevistas, percursos de alumni 
e funcionários, fotogalerias 
e opiniões. Espaço de todos 
e para todos, é um elo entre 
a comunidade académica 
e os diferentes públicos, 
promovendo o pluralismo e 
o debate.

100 editions of NÓS - Online 
Journal of UMinho
The project was born in 2010, 
as part of the institution's 
communicational affirmation, 
and in November 2020 it 
reached 100 editions. Every 
school month there are reports, 
interviews, alumni and staff 
courses, photo galleries and 
opinions. A space from all and 
for all, it is a link between the 
academic community and the 
different audiences, promoting 
pluralism and debate.

Noite Europeia 
dos Investigadores
Mais de 200 atividades assinalaram a edição deste ano 
da Noite Europeia dos Investigadores, que voltaram a 
realizar, em instituições públicas de Lisboa, Braga, Évora 
e Coimbra, a “maior festa da ciência” do país. Em Braga, a 
Escola de Ciências da UMinho promoveu um conjunto de 
exposições na Galeria do Paço que possibilitaram, a quem 
as visitou, atividades de exploração e descoberta em 
várias áreas da ciência. 

European 
Researchers' Night
More than 200 activities marked this year's edition of the 
European Researchers' Night, which once again held in 
public institutions in Lisbon, Braga, Évora and Coimbra, 
the "biggest science festival" in the country.  In Braga, 
the School of Sciences of UMinho promoted a series of 
exhibitions in the Gallery of the Palace that made possible, 
to those who visited them, activities of exploration and 
discovery in various areas of science.
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Novembro November

Estudo sobre a prontidão de 
carreira dos estudantes
O Observatório dos Percursos 
Académicos dos Estudantes da UMinho 
apresentou no, sexto Seminário do 
ObservatóriUM, os primeiros resultados 
de um estudo sobre a prontidão para 
a carreira dos seus estudantes de 
licenciatura e mestrado integrado. 
O estudo conclui, por exemplo, que 
o envolvimento dos estudantes em 
experiências extracurriculares se relaciona 
positivamente com o seu nível de 
preparação para a carreira profissional.

A study about 
students' careers
The Observatory of Academic Paths 
of Students of the University of Minho 
presented the first results of a study 
concerning the career preparadness 
of its undergraduate and integrated 
masters' students at the sixth seminar 
promoted by the ObservatóriUM. One 
of the study's conclusions highlights 
the fact that students' involvement 
in extracurricular experiences is 
positively related to their level of 
career preparation.

10ª edição do EEG Bussiness Day ajuda 
600 alunos a aproximarem-se do 
mercado de trabalho
Com o objetivo de apoiar os estudantes na sua 
abordagem ao mercado de trabalho, a Escola 
de Economia e Gestão voltou a promover mais 
uma edição do EEG BusinessDay. Neste ano, o 
evento juntou 20 empresas de referência que, 
em várias sessões, promoveram momentos 
de partilha e transmissão de conhecimento 
com os estudantes de forma a prepará-los 
eficazmente para o mercado de trabalho.

10th EEG Business Day helps 
600 students come closer to the 
labour market
To support students in their approach to 
the labour market, the School of Economics 
and Management has once again promoted 
another edition of EEG Business Day. This 
year, the event brought together 20 reference 
companies that, in several sessions, promoted 
moments of sharing and transmission of 
knowledge with students to prepare them 
more effectively for the period that ensues 
their academic training.

COVID-i - Efeitos da COVID-19 na saúde 
mental: partilhas e respostas
Integrada nas iniciativas promovidas pela 
Comissão de Elaboração e Gestão do Plano de 
Contingência Interno COVID-19, esta foi mais 
uma sessão COVID-i destinada à comunidade 
da UMinho, que teve oportunidade de ouvir 
especialistas exprimir opiniões e esclarecer 
dúvidas acerca dos impactos da pandemia na 
saúde mental. 

COVID-i - Effects of COVID-19 on mental 
health: shares and responses
As part of the initiatives promoted by 
the Commission for the Preparation and 
Management of the Internal Contingency Plan 
COVID-19, this was another COVID-i session 
aimed at the community of UMinho, which 
had the opportunity to hear experts, express 
opinions and clarify doubts about the impacts 
of the pandemic on mental health.  

Rede colaborativa de inovação, 
ciência e tecnologia
Foi apresentada no campus de Azurém a Tech 
Alliance, uma rede que será operacionalizada 
através de projetos conjuntos que cruzam 
as agendas de I&D e de inovação de várias 
entidades do sistema científico e tecnológico 
participado pela UMinho: o Centro de 
Computação Gráfica, o DONE Lab, o Pólo 
de Inovação em Engenharia de Polímeros, o 
Instituto de Investigação em Ciências da Vida e 
da Saúde, o Centro Clínico Académico, o DTx, 
o CEiiA e o 4LifeLab.

Collaborative network for innovation, 
science, and technology
The Tech Alliance was presented at the 
campus of Azurém, a network that will be 
operationalised through joint projects that 
cross the R&D and innovation agendas 
of several entities of the scientific and 
technological system participated by UMinho: 
The Computer Graphics Center, the DONE 
Lab, the Polymer Engineering Innovation 
Center, the Life and Health Sciences Research 
Institute, the Academic Clinical Center, the 
CEiiA and the 4LifeLab.
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Outubro October

Prémios “Caixa Mais Mundo” e Bolsas de 
Mérito para 144 estudantes
A UMinho entregou as bolsas de estudo 
por mérito escolar e os Prémios “Caixa 
Mais Mundo”. A sessão juntou cerca de 40 
estudantes dos 144 distinguidos e contou com 
a presença do diretor-geral do Ensino Superior, 
João Queiroz.

"Caixa Mais Mundo" Awards and 
Merit-based scholarships to 144 students
UMinho presented the scholarships for school 
merit and the "Caixa Mais Mundo" Awards. The 
session brought together about 40 students 
of the 144 awarded and was attended by the 
Director General of Higher Education, João 
Queiroz.

Prémio Camões 2020 atribuído ao 
Professor Vítor Aguiar e Silva
Professor catedrático aposentado do Instituto 
de Letras e Ciências Humanas da UMinho, 
Vítor Aguiar e Silva foi galardoado com o 
mais importante prémio literário de língua 
portuguesa. O júri destacou a importância 
transversal do seu ensaísmo relativamente à 
política da língua portuguesa e ao cânone das 
literaturas de língua portuguesa.

Camões 2020 Prize awarded to 
Professor Vítor Aguiar e Silva
Retired full professor at the Institute of 
Letters and Human Sciences of UMinho, 
Vítor Aguiar e Silva was awarded the most 
important literary prize in the Portuguese 
language. The jury highlighted the cross-
sectional importance of its essay on 
Portuguese language policy issues and the 
canon of Portuguese language literature.

Reitor visita polo da UMinho em 
Famalicão e entrega bandeira ao 
presidente do Município
A intenção e ambição de consolidar a 
presença da UMinho em Famalicão foi o 
mote para um encontro que juntou o reitor 
da UMinho e o presidente do município 
de Famalicão, Paulo Cunha. A aposta num 
projeto com futuro justificou uma visita 
conjunta ao Centro de Investigação, Inovação 
e Ensino Superior, onde a Universidade tem 
já instalados laboratórios de Biotecnologia 
Alimentar e de Micro e Nano Fabricação.

Rector visits UMinho pole 
in Famalicão and hands 
over flag to mayor
The intention and ambition to consolidate 
the presence of UMinho in Famalicão was the 
motto for a meeting that brought together the 
rector of UMinho and the mayor of Famalicão, 
Paulo Cunha. The investment in a project with 
a future justified a joint visit to the Research, 
Innovation and Higher Education Centre, 
where the University has already installed 
Food Biotechnology and Micro and Nano 
Manufacturing laboratories.

Advanced Computing 
Portugal 2030
As necessidades de computação 
avançada da comunidade 
científica e tecnológica entre 
os atuais e potenciais futuros 
utilizadores do Minho Advanced 
Computing Center estiveram em 
discussão na UMinho. A sessão 
juntou no campus de Azurém um 
painel de especialistas nacionais 
e internacionais.

Advanced Computing 
Portugal 2030
The advanced computing needs 
of the scientific and technological 
community among current and 
potential future users of Minho 
Advanced Computing Center 
were under discussion at UMinho. 
The session brought together 
national and international 
specialists at campus of Azurém.
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Outubro October

António Cunha eleito 
Presidente da CCDR-N
Antigo reitor da UMinho, António Cunha 
foi eleito presidente da Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Norte numa candidatura 
votada por um colégio constituído pelos 
presidentes das câmaras e assembleias 
municipais, vereadores, deputados 
municipais e presidentes das juntas de 
freguesia da região Norte. 

António Cunha elected 
President of CCDR-N
Former rector of UMinho, António 
Cunha was elected president of the 
Northern Regional Coordination 
and Development Commission in a 
nomination voted by a college made up 
of the mayors and municipal assemblies, 
town councillors, municipal deputies and 
presidents of the parish councils of the 
Northern region. 

Inauguração do Espaço 
Recurso by AAUMinho
Recurso by AAUMinho é o novo espaço da 
Associação Académica da UMinho, localizado 
no campus de Gualtar, que congrega múltiplos 
serviços e funcionalidades para os estudantes, 
que servirá também como extensão da Loja 
do Paço, a loja oficial da UMinho. O Recurso 
by AAUMinho é também uma app que permite 
aceder à loja online e a todos os seus serviços.

Inauguration of the Space 
Recurso by AAUMinho
'Recurso' by AAUMinho is the new space 
of the Academic Association of UMinho, 
located on the campus of Gualtar, which 
brings together multiple services and features 
for students, which will also serve as an 
extension of the Paço Shop, the official shop 
of UMinho. “Recurso” by AAUMinho is also an 
app that allows you to access the online shop 
and all its services.

Reitor dá as boas-vindas a mais 
de 3100 novos estudantes
Simbolicamente e devidamente 
representados, os mais de 3100 novos 
estudantes de licenciatura e mestrado 
integrado da UMinho foram recebidos 
numa cerimónia que decorreu no 
campus de Azurém. A sessão foi 
marcante para os novos estudantes que 
puderam seguir a cerimónia através 
da transmissão em direto nos canais 
digitais da UMinho.

Rector welcomes over 
3100 new students
Symbolically and accurately 
represented, more than 3100 new 
bachelors and integrated masters 
students of UMinho were received 
in a ceremony that took place at 
campus of Azurém. The session was 
remarkable for the new students, 
who were able to follow the 
ceremony by broadcasting live on 
UMinho's digital channels.
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Setembro September

Assembleia-geral do Grupo Compostela de
Universidades / Prémio a Carlos Villanueva Abelairas
“Universidades sustentáveis para um futuro sustentável” e “O 
impacto da Covid-19 nas Universidades” foram os temas centrais 
de uma discussão que juntou reitores, vice-reitores e outros 
responsáveis de instituições de ensino superior de 25 países. 
Carlos Villanueva Abelairas, professor catedrático de Música da 
Universidade de Santiago de Compostela recebeu, em momento 
integrado nesta cerimónia, o conceituado Prémio Internacional 
Grupo Compostela – Xunta de Galicia.

General Assembly of the Compostela Group of 
Universities / Prize to Carlos Villanueva Abelairas
"Sustainable universities for a sustainable future" and "The 
impact of COVID-19 on universities" were the central themes 
of a discussion that brought together rectors, vice-rectors, 
and other heads of higher education institutions from 25 
countries. Carlos Villanueva Abelairas, Full Professor of Music 
at University of Santiago de Compostela, received, during this 
ceremony, the prestigious International Prize of Compostela 
Group – Xunta de Galicia.

Inauguração da sede do 
MIT Portugal
A nova sede do Programa MIT Portugal foi 
inaugurada no campus de Azurém, numa 
sessão apadrinhada pelo ministro da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor. 
Na ocasião foram dados a conhecer os sete 
novos projetos do MIT Portugal para os 
próximos três anos, com um orçamento global 
de cerca de 15 milhões de euros, focados na 
promoção do desenvolvimento económico.

Inauguration of MIT Portugal 
headquarters
The new headquarters of the MIT Portugal 
Programme was inaugurated at campus 
of Azurém, in a session sponsored by the 
Minister of Science, Technology and Higher 
Education, Manuel Heitor. The seven new MIT 
Portugal projects for the next three years, with 
an overall budget of around 15 million Euro, 
focused on promoting economic development, 
were presented.

Jornadas Interinstitucionais de 
Desenvolvimento Pedagógico
Coordenadas pela UMinho e pela UA, estas 
jornadas envolveram nove instituições de 
ensino universitário e politécnico. As Jornadas 
visaram o desenvolvimento pedagógico dos 
docentes, focando-se, entre outros, em temas 
como a utilização de tecnologias interativas 
em contexto de atividades letivas presenciais 
e remotas.

Interinstitutional Conference on 
Educational Development
Coordinated by UMinho and UA, this 
conferences involved nine university and 
polytechnic teaching institutions. The 
conferences aimed at the pedagogical 
development of teachers, focusing, among 
others, on themes such as the use of 
interactive technologies in the context of 
on-site and remote teaching activities.
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Setembro September

30th edition of Encontros da Imagem 
at UMinho
Under the theme Genesis, the 30 years of the 
Encontros da Imagem (Image Encounters) have 
passed through UMinho again. 14 exhibitions 
took place in the University's installations, in 
a year in which the International Festival of 
Photography and Visual Arts was once again 
present in Guimarães, Porto and Barcelos, 
gathering 68 artists in 23 exhibition spaces.

Museu Virtual da Lusofonia na 
Google, Arts & Culture
Nasceu como projeto académico e chegou a um 
novo patamar de comunicação. O Museu Virtual da 
Lusofonia, criado em 2017 pelo Centro de Estudos 
de Comunicação e Sociedade da UMinho como uma 
plataforma de cooperação académica, no espaço dos 
países de língua portuguesa e das suas diásporas, 
está agora representado na plataforma Google Arts & 
Culture. A cerimónia que formalizou esta integração 
contou com a presença do Ministro de Estado e dos 
Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. 

Lusophone Virtual Museum on 
Google, Arts & Culture
It was born as an academic project and has reached 
a new level of communication. The Lusophone 
Virtual Museum, created in 2017 by the Centre for 
Communication Studies and Society of UMinho as 
a platform for academic cooperation, in the space 
of the Portuguese speaking countries and their 
diasporas, is now represented on the Google Arts & 
Culture platform. The ceremony that formalised this 
integration counted with the presence of the Minister 
of State and Foreign Affairs, Augusto Santos Silva. 

30ª edição dos Encontros da Imagem 
na UMinho
Sob o tema Genesis, os 30 anos dos Encontros 
da Imagem voltaram a passar pela UMinho. 
Foram 14 as exposições que aconteceram 
nas instalações da Universidade, num ano em 
que o Festival Internacional de Fotografia e 
Artes Visuais voltou a marcar presença em 
Guimarães, Porto e Barcelos, juntando 68 
artistas em 23 espaços expositivos.

Lançamento da plataforma inovadora 
"Ensinar e Aprender Português"
Trata-se de um “recurso educativo”, 
desenvolvido por uma equipa coordenada 
por Fernanda Leopoldina Viana e Iolanda 
Ribeiro (Instituto de Educação e Escola de 
Psicologia), vocacionado para o ensino e 
aprendizagem da leitura e escrita ao nível do 
ensino básico. Esta ferramenta, acelerada pela 
pandemia, é adequada para aulas presenciais, 
à distância e mistas e permite ao professor 
definir a sequência do ensino, apoiado por 
atividades interativas.

Launch of the innovative platform 
“Teach and Learn Portuguese” 
This is an “educational resource”, developed by 
a team coordinated by Fernanda Leopoldina 
Viana and Iolanda Ribeiro (Institute of 
Education and School of Psychology), 
dedicated to teach and learn how to read 
and write at the level of basic education. This 
tool, which was accelerated by the pandemic, 
is suitable for face-to-face, distance classes 
and both, and allows the teacher to define the 
teaching, supported by interactive activities.
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Spin-off Ecofoot 
distinguida pelo Conselho 
Europeu de Inovação
Promete, com a sua tecnologia 
de tingimento “H2Color-Aux”, 
revolucionar a indústria têxtil 
mundial reduzindo em 70% 
o consumo da água, em 60% 
a energia gasta e em 50% o 
tempo nas lavagens. A EcoFoot 
está entre as primeiras 64 PME 
de 17 países da UE eleitas para 
receber um total de 307 milhões 
de euros, de modo a contribuir 
para o Green Deal e o Plano de 
Recuperação para a Europa.

Ecofoot Spin-off 
awarded by the European 
Innovation Council
With its dyeing technology, 
"H2Color-Aux", it promises to 
revolutionise the world textile 
industry by reducing water 
consumption by 70%, energy 
consumption by 60% and time 
spent on washing by 50%. 
EcoFoot is among the first 
64 SMEs in 17 EU countries 
elected to receive a total of 
307 million Euro to contribute 
to the Green Deal and the 
Recovery Plan for Europe.

Exposição de Alfredo Cunha 
na Galeria do Paço
A mostra comemorativa dos 50 
anos de atividade de um dos mais 
conhecidos fotógrafos portugueses 
celebrou a condição feminina através 
de imagens captadas em diferentes 
contextos económicos, políticos e 
sociais. “O Tempo das Mulheres” 
resultou do trabalho publicado num 
livro com o mesmo título, que reúne 
cerca de 220 fotografias de Alfredo 
Cunha, associadas a textos de Maria 
Antónia Palla.

Alfredo Cunha's exhibition 
at the Paço Gallery
The commemorative exhibition of 
the 50 years of activity of one of the 
best-known Portuguese photographers 
celebrated the female condition through 
images captured in different economic, 
political and social contexts. "O Tempo 
das Mulheres" (“The Time of Women”) 
is the result of work published in a 
book with the same title, which brings 
together around 220 photographs by 
Alfredo Cunha, associated with texts by 
Maria Antónia Palla.

UMinho entre as melhores 500 universidades 
no ranking de Shanghai em 18 áreas
Em destaque a presença no top 75 na área de 
Ciência e Tecnologia Alimentar, no top 100 em 
Engenharia Civil e a liderança, a nível nacional, 
em Direito, Educação, Psicologia e Nanociência 
e Nanotecnologia. O "Shanghai Ranking"s Global 
Ranking of Academic Subjects" avaliou nesta edição 
mais de quatro mil universidades de todo o mundo 
em 54 áreas de ensino e investigação.

UMinho is one of the top 500 universities 
in Shanghai's ranking in 18 areas
The presence in the top 75 in Food Science and 
Technology, in the top 100 in Civil Engineering and 
the national leadership in Law, Education, Psychology 
and Nanoscience and Nanotechnology. The "Shanghai 
Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects" 
assessed in this edition more than four thousand 
universities from all over the world in 54 areas of 
teaching and research.

UMinho lidera nas 
patentes em Portugal
O “Barómetro Inventa - Patentes Made 
in Portugal 2020” identifica a UMinho 
como a entidade portuguesa com mais 
pedidos de patentes, um resultado que 
destaca o papel da Universidade como 
motor de inovação do país e a sua forte 
ligação ao tecido económico-social. 
A UMinho lidera com 44 pedidos de 
“famílias de patentes” em 2019. Nas 20 
primeiras posições da tabela surgem 11 
instituições de ensino superior.

UMinho leads on 
patents in Portugal
The "Barometers Invents - Patents 
Made in Portugal 2020" identifies 
UMinho as the Portuguese entity with 
the most patent applications, a result 
that highlights the University's role as 
a driver of innovation in the country 
and its strong link to the economic and 
social fabric. UMinho leads with 44 
applications for "patent families" in 2019; 
the top 20 in the table are 11 higher 
education institutions.

Prémio Criatividade Tecnológica 
SPA para Escola de Medicina e 
CEiiA pelo ventilador "Atena"
A Sociedade Portuguesa de Autores 
premiou o desenvolvimento de um 
ventilador pulmonar destinado a 
unidades de cuidados intensivos, 
projeto em parceria entre a Escola 
de Medicina da UMinho e o CEiiA. 
120 engenheiros e muitos médicos e 
investigadores, num processo que se 
revelou exemplar, asseguraram, em 45 
dias, o desenvolvimento, testagem e 
produção do ventilador.

Technological Creativity Award 
SPA for Medical School and CEiiA 
for the "Atena" ventilator
The Portuguese Society of Authors 
awarded a prize for the development 
of a lung ventilator for intensive care 
units, a project in partnership between 
the Medical School of UMinho and 
the CEiiA. 120 engineers and many 
doctors and researchers, in a process 
that proved to be exemplary, ensured in 
45 days the development, testing and 
production of the ventilator.
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30º Aniversário 
da TecMinho
Ao longo de 2020, a TecMinho 
promoveu um conjunto de 
eventos que refletiram sobre 
anos de atividade desenvolvida 
e anteciparam posicionamentos 
para o futuro. Constituída em 
1990, a TecMinho tem pautado 
a sua ação pela valorização e 
transferência de conhecimento 
produzido na UMinho para 
o tecido económico e social, 
contribuindo para a inovação e 
o empreendedorismo.

30th anniversary 
of TecMinho
Throughout 2020, TecMinho 
promoted a series of events that 
reflected on years of activity 
and anticipated positions for 
the future. Established in 1990, 
TecMinho has been guided by 
the valorisation and transfer of 
knowledge produced at UMinho 
to the economic and social fabric, 
contributing to innovation and 
entrepreneurship.

Bolsas de Excelência 
para 229 estudantes
A UMinho distinguiu, numa cerimónia 
simbólica, os seus estudantes de 
licenciatura e mestrado integrado que 
obtiveram a melhor nota de candidatura 
e de cada ano de cada curso. No total, 
a UMinho entregou este ano aos seus 
estudantes cerca de 200 mil euros (mais 
de um milhão de euros desde 2012), em 
nome do reconhecimento do mérito 
académico dos nossos estudantes.

Grants of Excellence 
for 229 students
In a symbolic ceremony, UMinho 
distinguished its undergraduate and 
integrated master's degree students 
who obtained the best grade of 
application and of each year of each 
course. In total, UMinho has awarded 
this year to its students around 200 
thousand Euro (more than one million 
Euro since 2012) in recognition of the 
academic merit of our students.

Ministra da Coesão 
Territorial visita Azurém 
e Couros
Em visita a vários espaços 
da UMinho, a Ministra Ana 
Abrunhosa classificou como 
sendo “um casamento feliz” 
aquele que existe entre a UMinho 
e o município de Guimarães, 
evidenciando os méritos de 
como ciência, conhecimento e 
criatividade podem concorrer 
para a qualidade de vida, para 
uma reindustrialização de base 
tecnológica e digital e para o 
futuro dos territórios. 

Minister for Territorial 
Cohesion visits Azurém 
and Couros
Visiting several UMinho spaces, 
Minister Ana Abrunhosa classified 
as "a happy marriage" the one 
existing between UMinho and 
the Guimarães municipality, 
highlighting the merits of how 
science, knowledge and creativity 
can compete for the quality of 
life, for a technological and digital 
reindustrialization and for the 
future of the territories. 

Docência+ 
em Aveiro 
UMinho e UA reforçaram 
a sua colaboração com a 
organização da 2ª edição 
da iniciativa Docência+, 
que se revelou de especial 
importância ao servir 
de preparação para o 1º 
semestre do ano letivo de 
2020-21, em que muitas 
unidades curriculares 
arrancaram em regime 
de b-learning. Em versão 
digital, o Docência+ 
manteve o propósito 
de contribuir para a 
criação de comunidades 
universitárias inovadoras 
na dimensão do ensino.

Docência+ 
in Aveiro
UMinho and the UA 
strengthened their 
collaboration with 
the organisation of 
the 2nd edition of the 
Docência+ initiative, 
which proved to be of 
particular importance in 
preparing for the 1st half 
of the 2020-21 school 
year, in which many 
curricular units started 
on a b-learning basis. In a 
digital version, Docência+ 
has maintained its purpose 
of contributing to the 
creation of innovative 
university communities in 
the teaching dimension.

ESE-UMinho promove 
debate acerca da 
importância das ERPI
Partindo da experiência 
destas Estruturas 
Residências para Idosos 
no Reino Unido, a Escola 
Superior de Enfermagem 
promoveu um debate online 
acerca da forma como as 
mesmas podem atuar na 
prestação de cuidados 
paliativos e no final de vida 
em Portugal. 

ESE-UMinho promotes 
a debate on the 
importance of the RSEP
Building on the experience 
of these Residential 
Structures for Elderly 
People in the UK, the 
School of Nursing has 
promoted an online debate 
on how they can act in 
palliative and end-of-life 
care in Portugal. 
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UPA 
Digital
A UMinho adaptou a sua iniciativa 
“Universidade de Portas Abertas” ao 
mundo digital. A UPA Digital abriu 
as portas da UMinho, à distância, 
proporcionando aos estudantes do 
ensino secundário, pais e encarregados 
de educação, professores e 
orientadores vocacionais uma interação 
direta com docentes, investigadores e 
estudantes da UMinho. Esta iniciativa 
possibilitou um contacto próximo de 
todos os interessados com a realidade 
diária da UMinho.

UPA 
Digital
UMinho has adapted its "Open Door 
University" initiative to the digital 
world. UPA Digital opened the doors 
of UMinho, at a distance, providing 
secondary school students, parents 
and guardians, teachers and vocational 
advisors with direct interaction with 
teachers, researchers and students 
from UMinho. This has allowed a close 
contact of all stakeholders with the 
daily reality of UMinho.

Investigadora Joana Azeredo dá 
nome a grupo de vírus "bons"
A professora da UMinho é a primeira 
investigadora portuguesa com o seu 
apelido associado a um vírus, em 
concreto, à subfamília Azeredovirinae. 
É aí que se incluem vírus “bons” 
que, por exemplo, atacam bactérias 
patogénicas para os humanos. Esta é 
apenas a quarta vez que esta forma de 
reconhecimento do trabalho científico 
realizado é feita a uma mulher.

Researcher Joana Azeredo names 
group of "good" viruses
Teaching at UMinho, Joana Azeredo 
is the first Portuguese researcher 
whose name is associated with a virus, 
specifically in  the Azeredovirinae 
subfamily. This includes "good" viruses 
which, for example, attack bacteria 
that are pathogenic for humans. This is 
only the fourth time that this form of 
recognition of scientific work has been 
done to a woman.

Comité Olímpico de Portugal 
visita Complexo Desportivo
O Presidente do Comité Olímpico de 
Portugal, José Manuel Constantino, e o 
chefe da missão portuguesa aos Jogos 
Olímpicos de Tóquio, Marco Alves, estiveram 
na UMinho. O presidente do COP realçou 
a UMinho como “um exemplo”, pelo apoio 
dado a atletas ao longo dos últimos anos, 
justificando o papel muito significativo que 
o desporto universitário pode ter em todo o 
sistema desportivo.

Portuguese Olympic Committee 
visits Sports Complex
The President of the Portuguese Olympic 
Committee, José Manuel Constantino, and 
the head of the Portuguese mission to 
the Tokyo Olympic Games, Marco Alves, 
visited UMinho. The President of the COP 
highlighted UMinho as "an example" of the 
support given to athletes over the last few 
years", justifying the incredibly significant 
role that university sport can play in the 
whole sports system.

U-Multirank atribui nota máxima à UMinho 
em onze indicadores
O ranking destacou o desempenho relevante 
da UMinho nas dimensões da investigação, 
internacionalização, transferência de conhecimento 
e envolvimento regional. A avaliação, feita a 1800 
instituições de ensino superior de 92 países, 
confirmou a excelência da UMinho nos domínios das 
publicações científicas, publicações interdisciplinares, 
proporção de pós-doutoramentos relativamente ao 
total do pessoal académico e, ainda, nas publicações 
em acesso aberto.

U-Multirank gives UMinho a top score on 
eleven indicators
The ranking highlighted UMinho's significant 
performance in research, internationalisation, 
knowledge transfer and regional involvement. The 
evaluation, carried out on 1800 higher education 
institutions from 92 countries, confirmed UMinho's 
excellence in the fields of scientific publications, 
interdisciplinary publications, post-doctoral share of 
total academic staff and open access publications.
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UMinho obtém importante financiamento 
para projetos de mobilidade Erasmus+
O financiamento obtido pelos cinco projetos em 
que a UMinho está envolvida ultrapassa um milhão e 
setecentos mil euros e permitirá a execução de mais 
de 800 mobilidades para estudantes, docentes e 
pessoal técnico, administrativo e de gestão, até maio 
de 2022, para 63 países em todo o mundo.

UMinho gets important funding 
for Erasmus+ mobility projects
The funding obtained for the five projects in which 
UMinho is involved exceeds one million seven hundred 
thousand Euro and will allow the execution of more 
than 800 mobilities for students, teachers and 
technical, administrative and management staff until 
May 2022 for 63 countries around the world.

UMinho coordena rede 
europeia OBERON 
Aumentar a compreensão da inter-relação entre a 
ótica e a biomecânica do olho é o principal objetivo 
da rede OBERON que junta oito países europeus 
e será coordenada por José Manuel González-
Meijome, investigador do Centro de Física da Escola 
de Ciências da UMinho. O projeto terá a duração de 
quatro anos e recebeu um financiamento de 3,9 M€ 
da Comissão europeia.

UMinho coordinates 
European OBERON network  
Increasing the understanding of the inter-relation 
between optics and biomechanics of the eye is the 
main objective of the OBERON network, which 
brings together eight European countries and will 
be coordinated by José Manuel González-Meijome, 
researcher at the Physics Centre of the School of 
Sciences of UMinho. The project will run for four 
years and has received funding of EUR 3.9 million 
from the European Commission.

Reitor conversa 
com estudantes
O encerramento do ano letivo 
2019/2020 e a preparação de 
2020/2021 foram as temáticas 
em discussão nesta conversa 
inserida no ciclo de sessões 
de debate promovidas pelo 
Reitor com os vários corpos da 
Universidade. Face à limitação 
de lugares disponíveis, a sessão 
foi transmitida em streaming na 
página YouTube da UMinho.

Rector in a conversation
with the students
The closing of the 2019/2020 
school year and the preparation 
of 2020/2021 were the topics 
under discussion in this 
conversation as part of the 
cycle of discussion sessions 
promoted by the Rector with 
the various bodies of the 
University. Given the limited 
number of seats available, 
the session was streamed on 
UMinho's YouTube page.
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Maio May
Iniciativa “Skills 4 pós-COVID – 
Competências para o Futuro"
A Direção-Geral do Ensino Superior 
escolheu a UMinho para uma sessão 
de lançamento desta iniciativa que 
tem como objetivo reforçar e valorizar 
a resposta conjunta dos sistemas 
de ciência e ensino superior aos 
desafios colocados pela COVID-19. A 
sessão, que contou com a presença 
do ministro Manuel Heitor, procurou 
preparar respostas aos desafios 
colocados pela pandemia no contexto 
académico, social e económico, a nível 
nacional e internacional.

“Skills 4 post-COVID - 
Skills for the Future” Initiative
The Directorate General of Higher 
Education chose UMinho for a 
launching session of this initiative 
that aims to strengthen and enhance 
the joint response of science and 
higher education systems to the 
challenges posed by COVID-19. The 
session, which was attended by 
Minister Manuel Heitor, sought to 
prepare responses to the challenges 
posed by the pandemic in the 
academic, social, and economic 
context, nationally and internationally.

SASUM lideram projeto de 1M€ 
para desmaterialização e reforço 
da eficiência
O processo de desmaterialização das 
senhas e a revisão e modernização dos 
meios de interação com a comunidade 
académica já estão em desenvolvimento 
na UMinho. O projeto visa uns Serviços 
de Ação Social mais eficientes e uma 
Universidade mais próxima da sua 
comunidade académica. Os SASUM são 
a entidade líder deste projeto, realizado 
em parceria com os SAS da Universidade 
de Trás-os-Montes e Alto Douro.

SASUM lead 1M € project for 
dematerialisation and efficiency 
enhancement 
The process of dematerialisation 
of passwords and the review and 
modernisation of the means of interaction 
with the academic community are 
already under development at UMinho. 
The project aims at more efficient Social 
Action Services and a University closer to 
its academic community. SASUM is the 
leading entity of this project, carried out in 
partnership with the SAS of the University 
of Trás-os-Montes and Alto Douro.

Manuais grátis para produzir máscaras 
e outras proteções
A Fibrenamics, uma plataforma da 
UMinho, lançou uma coleção de manuais 
digitais gratuitos destinados à produção 
de equipamentos de proteção individual, 
nomeadamente máscaras, luvas, batas, aventais, 
toucas e cógulas. Estes manuais responderam 
à escassez de informação técnico-científica 
neste âmbito, após diversas solicitações de 
profissionais de saúde e da indústria.

Free manuals to produce masks 
and other protections
Fibrenamics, a UMinho platform, has launched 
a collection of free digital manuals for the 
production of personal protective equipment 
such as masks, gloves, gowns, aprons, caps and 
cogulas. These manuals have responded to the 
scarcity of technical and scientific information 
in this field, following various requests from 
health professionals and industry.

Estudo sobre o impacto da COVID-19 na 
cultura em Portugal
Através do Observatório de Políticas de 
Comunicação e Cultura, o Centro de Estudos de 
Comunicação e Sociedade iniciou um estudo 
sobre o impacto da COVID-19 no setor cultural 
português. O projeto decorrerá até março de 
2021 e pretende verificar como a pandemia afeta 
um setor que viu milhares de eventos adiados e 
cancelados, deixando em “situação dramática” 
organizações e profissionais.

Study on the impact of COVID-19 on 
Portuguese culture
Through the Observatory of Communication and 
Culture Policies, the Centre for Communication 
and Society Studies has initiated a study on the 
impact of COVID-19 on the Portuguese cultural 
sector. The project will run until March 2021 
and aims to see how the pandemic affects a 
sector that has seen thousands of postponed 
and cancelled events, leaving organisations and 
professionals in a "dramatic situation".
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Prémio de Iniciação na 
Investigação Científica
A UMinho lançou a primeira edição do Prémio de 
Iniciação na Investigação Científica, iniciativa que 
visa permitir que estudantes de licenciatura e dos 
três primeiros anos dos mestrados integrados 
se envolvam em contextos reais de investigação 
científica, trabalhem em equipas que lidam 
com conhecimento novo e relevante e tenham 
a supervisão de investigadores reconhecidos. 
A primeira edição contou com 40 projetos 
apresentados por 14 centros de investigação 
ligados a nove e escolas e institutos da UMinho.

Scientific Research 
Initiation Award
UMinho launched the first edition of the Scientific 
Research Initiation Award, an initiative that aims 
to enable undergraduate students and the first 
three years of integrated masters to get involved 
in real scientific research contexts, work in teams 
that deal with new and relevant knowledge and 
having the supervision of recognised researchers. 
The first edition had 40 projects presented by 
14 research centres linked to nine schools and 
institutes of UMinho.

Lançamento da 
Loja do Paço online
A Loja do Paço online representa mais 
um contributo para ampliar as formas de 
articulação da UMinho com a comunidade 
académica e com a sociedade. A 
disponibilização deste recurso tecnológico 
constitui-se como um importante veículo 
de publicitação e venda do merchandising 
identitário da Universidade, bem como 
da produção científica e cultural dos seus 
membros, com destaque para as obras da 
UMinho Editora.

Launching of the 
Loja do Paço online
The online “Loja do Paço” represents 
another contribution to expand the forms 
of articulation of UMinho with the academic 
community and society. The availability of this 
technological resource is an important vehicle 
for the advertising and sale of the University's 
identity merchandising, as well as the scientific 
and cultural production of its members, with 
emphasis on the works of UMinho Press.

Programa de Apoio Informático 
a Estudantes
O objetivo foi o de permitir aos estudantes 
em condições de carência económica o 
acompanhamento das atividades letivas à distância. 
Este programa garantiu aos estudantes necessitados 
o acesso rápido a equipamento informático, 
dispositivos audiovisuais ou serviços de internet 
móvel, através da modalidade de empréstimo de 
curta duração.

Student Computer 
Support Programme
The purpose of this programme was to allow 
students in conditions of economic deprivation to 
follow the teaching activities at a distance. This 
programme has guaranteed students in need of fast 
access to computer equipment, audiovisual devices 
or mobile internet services, through the short-term 
loan modality.

UMinho Editora lança livro com 
discursos dos Reitores
“Os Discursos dos Reitores (1974-2019)” 
reúne os discursos proferidos pelos 
sucessivos reitores que lideraram 
a UMinho desde a fundação até ao 
ano de 2019. A obra pretende dar a 
conhecer o pensamento e realizações 
destes protagonistas da Instituição. 
A obra, disponível online, assinalou o 
arranque de uma coleção dedicada à 
história da Instituição.

UMinho Press launches book with 
speeches by the Rectors
"The Speeches of the Rectors (1974-2019)"
brings together the speeches made by 
the successive Rectors who led UMinho 
from its foundation until 2019. The work 
aims to make known the thought and 
achievements of these protagonists 
of the institution. The work, which is 
available online, marked the start of a 
collection dedicated to the history of 
the institution.
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Approval of the requalification of the 
Convent of S. Francisco de Real 
The project "Conservation, Valorisation and 
Promotion of the Convent of São Francisco de 
Real, Braga” has been given the green light by the 
government. The project which was elaborated by 
UMinho and submitted by the Municipality of Braga, 
the owner of the property is intended to turn this 
monumental ensemble into a regional, national, and 
international tourist and cultural attraction pole.

Requalificação do Convento de 
S. Francisco de Real aprovada
O Governo deu “luz verde” ao projeto de 
“Conservação, Valorização e Promoção do Convento 
de São Francisco de Real, Braga”, elaborado pela 
UMinho e submetido pelo Município de Braga, 
proprietário do imóvel. Com este projeto pretende-se
tornar este conjunto monumental num polo de 
atração turística e cultural de âmbito regional, 
nacional e internacional.

Valongo na Rede Casas do 
Conhecimento
A Rede de Casas do Conhecimento 
continuou a crescer. No mês de março 
foi aprovado o pedido de adesão 
formalizado pelo Município de Valongo 
para integrar a esta rede que junta as 
Casas do Conhecimento de Vila Verde, 
UMinho, Montalegre, Boticas, Trofa, 
Paredes de Coura, Valongo, Évora, Ponte 
da Barca e Vieira do Minho.

Valongo in the Houses of 
Knowledge Network
The Network of Houses of Knowledge 
continued to grow. In March, the 
application for membership formalised 
by the Municipality of Valongo was 
approved to join this network that 
brings together the Knowledge Houses 
of Vila Verde, UMinho, Montalegre, 
Boticas, Trofa, Paredes de Coura, 
Valongo, Évora, Ponte da Barca and 
Vieira do Minho.

Start-up AnyBrain raises 
significant funding  
Launched in 2015 under the 
Performetric brand, Anybrain, 
a start-up from Braga, with 
former students of the UMinho 
School of Engineering among 
its founders, has caught the 
attention of the online and 
electronic games industry. The 
artificial intelligence solution 
developed, which allows to 
identify players with problems, 
control ages and detect fatigue 
in players, has received an 
investment of one million Euro 
from the venture capital fund 
Trust eSports.

Start-up AnyBrain capta 
financiamento de relevo
Lançada em 2015 sob a 
marca Performetric, a start-up 
bracarense Anybrain, que conta 
com ex-alunos da Escola de 
Engenharia da UMinho entre os 
seus fundadores, conquistou 
a atenção da indústria dos 
jogos eletrónicos e online. A 
solução de inteligência artificial 
desenvolvida, que permite 
identificar jogadores com 
problemas, controlar idades e 
detetar fadiga nos praticantes, 
recebeu um investimento de um 
milhão de euros do fundo de 
capital de risco Trust eSports.
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Ciclo de cinema 
"WomanArt"
A segunda edição do ciclo de cinema 
“WomanArt” aposta no olhar de várias 
realizadoras sobre as repercussões 
da ditadura nos contextos brasileiro 
e dos países africanos de língua 
oficial portuguesa. O evento é 
uma organização do Grupo de 
Investigação em Artes, Género e 
Estudos Pós-Coloniais do Centro de 
Estudos Humanísticos da UMinho.

"WomanArt"
Movie Cycle
The second edition of the "WomanArt" 
movie cycle focuses on the perspective 
of several directors on the repercussions 
of the dictatorship in Brazilian and 
Portuguese-speaking African contexts. 
The event is organised by the Gender 
Arts and Post-Colonial Studies Research 
Group of the Center of Humanistic 
Studies of UMinho.

Abertura do Programa 
Mentorias UMinho 2020
A edição de 2020 do projeto “Mentorias UMinho” juntou 30 
mentores e 30 mentorandos de várias áreas científicas e 
de formação. A iniciativa, que dá corpo a uma visão global 
da formação dos estudantes, assume-se como um projeto 
inovador no contexto universitário nacional, preparando-os 
para a transição para o mercado do trabalho. 

Opening of the UMinho 
2020 Mentorship Programme
The 2020 edition of the "Mentorias UMinho" project 
brought together 30 mentors and 30 mentored students 
from various scientific and training areas. The initiative, 
which embodies a global vision of student education, is 
an innovative project in the national university context, 
preparing them for the transition into the labour market.

Linha de Apoio Psicológico 
SOS COVID-19
A Associação de Psicologia da UMinho, 
em estreita articulação com a Escola de 
Psicologia e o Centro de Medicina Digital P5, 
lançou a primeira linha telefónica universitária 
de apoio psicológico em situação de crise 
em Portugal. O objetivo é o de ajudar 
a comunidade da UMinho, bem como a 
população em geral a lidar emocionalmente 
com vivências relacionadas com a pandemia 
COVID-19.

SOS COVID-19 
Psychological Support Line
The Psychology Association of UMinho, 
in close cooperation with the School of 
Psychology and the Center for Digital Medicine 
P5, launched the first university telephone 
line for psychological support in a crisis 
situation in Portugal. The purpose is to help 
the community of UMinho, as well as the 
population in general to deal emotionally with 
experiences related to the COVID-19 pandemic.

Ministro Manuel Heitor visita 
Escola de Medicina e P5
Numa visita à UMinho, Manuel Heitor 
enfatizou a "adoção ultrarrápida" do 
ensino à distância na UMinho e do 
teletrabalho em toda a universidade. 
Nesta visita, o Ministro da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior reuniu-se 
por videoconferência com os 
responsáveis dos vários setores da 
Universidade e assistiu a uma aula em 
"streaming" com estudantes de Medicina.

Minister Manuel Heitor visits 
Medical School and P5
In a visit to UMinho, Manuel Heitor 
emphasised the "ultra fast adoption" 
of distance learning at UMinho and 
teleworking throughout the university. 
During this visit, the Minister of Science, 
Technology and Higher Education 
met by videoconference with those 
responsible for the various sectors of 
the University and attended a streaming 
class with medical students.
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Doutoramento Honoris Causa para Angel 
Carracedo no 46º Aniversário da UMinho
Angel María Carracedo Álvarez é uma personalidade 
ímpar da ciência mundial. Professor da Universidade 
de Santiago de Compostela, nasceu em Santa Comba, 
na Corunha, e é reconhecido pela sua investigação 
nos domínios da genética forense, clínica e das 
populações, com aplicações que se traduzem em 
importantes benefícios para a sociedade.

Honorary Doctorate for Angel Carracedo 
on the 46th Anniversary of UMinho
Angel María Carracedo Álvarez is a unique personality 
in world science. Professor at the University of 
Santiago de Compostela, he was born in Santa 
Comba, A Coruña, and is recognised for his research 
in the fields of forensic, clinical and population 
genetics, with applications that translate into 
important benefits for society. 

Cecília Leão e José Maia Neves reconhecidos 
como Professores Eméritos
No Dia da Universidade, a UMinho atribuiu o título de 
Professor Emérito a Cecília Leão e José Maia Neves, 
reconhecendo a valia dos seus percursos académicos 
e dos seus contributos para a Instituição.  
Cecília Leão, da Escola de Medicina, de que foi 
presidente, formou várias gerações de cientistas e 
médicos em Portugal. José Maia Neves, da Escola de 
Engenharia, foi pioneiro na introdução da Inteligência 
Artificial na Universidade. 

Cecilia Leão and José Maia Neves recognized 
as Professors Emeritus
On University Day, UMinho awarded the title of 
Professor Emeritus to Cecilia Leão and José Maia 
Neves, recognising the value of their academic 
careers and their contributions to the institution.  
Cecilia Leão, from the School of Medicine, of which 
she was President, trained several generations of 
scientists and doctors in Portugal. José Maia Neves, 
from the Engineering School, was a pioneer in the 
introduction of Artificial Intelligence at the University. 

Apresentação do Repositório de Dados de 
Investigação da UMinho (DataRepositóriUM)
Prosseguindo a sua aposta na Ciência Aberta, a 
UMinho passa a contar com um repositório de 
dados de investigação para a sua comunidade. O 
Data RepositóriUM, um novo serviço de partilha, 
publicação e gestão de dados de investigação, 
disponibiliza serviços e ferramentas de suporte a toda 
a comunidade científica.

Presentation of the Research Data Repository 
of UMinho (Data RepositóriUM)
Continuing its commitment to Open Science, 
UMinho now has a repository of research data for 
its community. Data RepositóriUM is a new service 
for sharing, publishing and managing research data, 
which provides services and tools to support the 
entire scientific community.
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Infraestrutura de Investigação de Recursos Microbianos 
(MIRRI) vê financiado importante projeto
A UMinho, enquanto sede europeia da Infraestrutura 
de Investigação de Recursos Microbianos, viu aprovado 
um projeto de cinco milhões de euros para consolidar e 
alargar a sua missão ao serviço das ciências biológicas e da 
bioindústria. O objetivo é garantir o acesso a um portefólio de 
meio milhão de microrganismos e informação associada, além 
de serviços altamente especializados e ações de educação e 
formação contínua.

Microbial Resource Research Infrastructure (MIRRI) 
sees important project financed
As the European headquarters of the Microbial Resources 
Research Infrastructure, UMinho saw the approval of a project 
of five million Euro to consolidate and extend its mission to the 
service of biological sciences and bio-industry. The goal is to 
ensure access to a portfolio of half a million microorganisms and 
associated information, in addition to highly specialised services 
and continuous education and training actions.

Diana Priscila Pires 
vence Medalha de Honra 
L’Oréal Portugal
A investigadora do Centro de 
Engenharia Biológica recebeu 
uma bolsa que que visa apoiar 
a melhoria da eficácia da 
terapia fágica no combate 
à bactéria pseudomonas 
aeruginosa, muito resistente 
a antibióticos e associada a 
graves infeções hospitalares e a 
elevada mortalidade. O prémio 
foi atribuído pela L’Oréal 
Portugal, Comissão Nacional 
da UNESCO e Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia. 

Diana Priscila Pires 
receives L'Oréal Portugal 
Medal of Honour
The researcher of the Center 
for Biological Engineering 
received a grant to support the 
improvement of the efficacy of 
phage therapy in combating 
the pseudomonas aeruginous 
bacteria, which is very resistant 
to antibiotics and associated 
with severe hospital infections 
and high mortality. The award 
was given by L'Oréal Portugal, 
the National Commission of 
UNESCO and the Foundation 
for Science and Technology. 

LIP-Minho 
celebra 10 anos
O Laboratório de Instrumentação e Física 
Experimental de Partículas, que tem por 
objetivo a investigação no campo da 
física experimental de altas energias e da 
instrumentação associada, celebrou 10 anos 
da criação do seu polo na UMinho. O LIP é 
um laboratório associado com delegações em 
Coimbra, Lisboa e Minho, contando com 170 
colaboradores, 70 dos quais doutorados.

LIP-Minho 
celebrates 10 years
The Laboratory of Instrumentation and 
Experimental Particle Physics, whose aims 
is research in the field of high-energy 
experimental physics and associated 
instrumentation, celebrated 10 years of 
the creation of its pole in UMinho. LIP is 
an associated laboratory with delegations 
in Coimbra, Lisbon, and Minho, with 170 
employees, 70 of whom have PhDs.

I3Bs publica numa das revistas 
científicas com maior impacto mundial
O I3Bs publicou um artigo de autoria de Carlos 
F. Guimarães, Luca Gasperini, Alexandra P. 
Marques e Rui L. Reis, sobre a rigidez dos 
tecidos vivos e as suas implicações para a 
engenharia de tecidos, na prestigiada revista 
Nature Reviews Materials. Esta é uma revista 
com um dos maiores fatores de impacto em 
todo o Mundo o que evidencia a qualidade da 
publicação produzida a partir da UMinho. A 
revista tem um fator de impacto de 71.2, sendo a 
terceira revista de todas as listadas no ISI WoK. 

I3Bs publishes in one of the scientific 
journals with the greatest global impact
I3Bs published a paper by Carlos F. 
Guimarães, Luca Gasperini, Alexandra P. 
Marques and Rui L. Reis, on the stiffness of 
living tissues and their implications in tissue 
engineering in the prestigious journal Nature 
Reviews Materials. This is a journal with one 
of the highest impact factors worldwide, 
which evidences the quality of the publication 
produced at UMinho. The journal beholds a 
71.2 impact factor and is ranked as the third 
journal on ISI WoK.
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Arte Rupestre do Vale do Côa 
na Galeria do Paço
Dando início à programação cultural de 2020 
da Galeria do Paço, a exposição “20 (mil) 
anos do Vale do Côa” assinalou a classificação 
daquele sítio arqueológico como Património 
Mundial pela UNESCO. A exposição visou 
divulgar o admirável património artístico de 
um bem que é de todos e cuja preservação a 
todos cabe defender.

Rock Art of Vale do Côa 
at the Galeria do Paço
Initiating the 2020 cultural programme of 
Galeria do Paço, the exhibition “Twenty 
(thousand) Years of Vale do Côa” marked the 
classification of that archaeological site as 
world heritage site by UNESCO. The exhibition 
aimed to spread the admirable artistic 
heritage of an asset that belongs to all and 
whose preservation is to be defended by all.

VI Encontro Nacional da Rede de 
Serviços Desportivos
A UMinho recebeu o 6º Encontro 
Nacional da Rede de Serviços 
Desportivos, fórum de discussão 
em torno do presente e do futuro 
do desporto no ensino superior. A 
iniciativa juntou participantes de várias 
universidades e institutos politécnicos 
do país, bem como responsáveis 
políticos e institucionais em torno do 
tema “Planos de Desenvolvimento 
Desportivo no Ensino Superior”.

VI National Meeting of the Sports 
Services Network
UMinho welcomed the 6th National 
Meeting of Sports Services Network, 
a discussion forum about the present 
and the future of sports in higher 
education. The initiative gathered 
participants of various Portuguese 
universities and polytechnic institutes, 
as well as political and institutional 
representatives discussing the subject 
of “Sports Development Plans in 
Higher Education”. 

Proteção de dados pessoais em 
debate na Escola de Direito
A Escola de Direito e o Centro de 
Investigação em Justiça e Governação 
promoveram a sessão “E.Governação, 
transparência e proteção de dados”, 
sobre a regulação da proteção de 
dados pessoais e o seu impacto nas 
administrações públicas. Entre os 15 
oradores estiveram a presidente do 
Fórum Internacional das Comunidades 
Inteligentes e Sustentáveis, além de 
conceituados professores e advogados.

Personal data protection under 
discussion at the School of Law
The School of Law and the Centre for 
Research in Justice and Governance 
promoted the session "E.Governance, 
Transparency and Data Protection", 
on the regulation of personal data 
protection and its impact on public 
administrations. Among the 15 
speakers were the Chairwoman of the 
International Forum on Intelligent and 
Sustainable Communities, as well as 
renowned teachers and lawyers.

Prémios de Mérito Desportivo 
para 101 estudantes
A UMinho premiou 101 dos seus 
estudantes atletas que conjugaram, 
em 2018/2019, a excelência desportiva 
com o sucesso académico. A iniciativa 
pretende estimular a formação integral 
da comunidade estudantil e atribuir 
às carreiras duais uma importância 
cada vez maior. A cerimónia incluiu 
uma tertúlia em que intervieram Rui 
Bragança (taekwondo), Susana Feitor 
(atletismo) e Vânia Neves (natação).

Sports Merit Awards 
for 101 Students
UMinho awarded 101 of its athletic 
students who combined sporting 
excellence with academic success in 
2018/2019. The initiative's main purposes 
are both to stimulate comprehensive 
training among the student community 
and to attribute an ever growing 
importance to dual careers. The 
ceremony included a tertulia in which 
Rui Bragança (taekwondo), Susana 
Feitor (athletics) and Vânia Neves 
(swimming) intervened.

Rui Oliveira toma posse 
como Presidente da AAUM
Rui Oliveira, estudante de 
Engenharia Mecânica, sucedeu 
a Nuno Reis como presidente 
da Associação Académica 
da UMinho. Colocar o ensino 
superior como uma prioridade 
nacional, fortalecer o sistema de 
ação social escolar e implementar 
métodos de ensino integrais, 
transversais e universais foram 
alguns dos objetivos apontados 
para o mandato.

Rui Oliveira appointed 
President of AAUM
Rui Oliveira, a student of 
Mechanical Engineering, 
succeeded Nuno Reis as president 
of the Academic Association 
da UMinho. To place university 
education as a top national priority, 
to strengthen the academic social 
action system and to implement 
transversal and universal 
comprehensive teaching methods, 
were a few of the purposes 
appointed for his mandate. 



LINHA DO TEMPO

TIMELINE

COVID-19 na UMinho

COVID-19 at UMinho

03-03
2020

10-03
2020

30-03
2020

06-04
2020

08-05
2020

20-05
2020

06-10
2020

21-10
2020

29-10
2020

20-11
2020

02-04
2020

18-03
2020

19-03
2020

Comissão do Plano de 
Contingência Interno 
COVID-19
Despacho RT-21 formaliza a 
constituição desta Comissão.

COVID-19 Internal 
Contingency Plan
Order RT-21 establishes the 
constitution of this Committee.

Confinamento da UMinho
Primeiro caso confirmado de 
COVID-19 (dia 7) na UMinho 
e Despachos RT-23 (dia 7), 
RT-24 (dia 8) e RT-25 (dia 10) 
a suspender atividades.

UMinho Lockdown
First COVID-19 case confirmed 
(07/03), suspending activities 
Orders RT-23 (07/03), RT -24 
(08/03) and RT-25 (10/03).

Ensino à distância
Despacho RT-33 define 
funcionamento excecional das 
atividades letivas à distância 
em 2019/20.

Online teaching
Order RT-33 defines 
exceptional functioning of 
academic activities online, 
2019/2020.

Testes para identificar 
casos COVID-19
Envolve os centros: 
P5, ICVS, CEB, CBMA, BioISI, 
CF, IB-S.

COVID-19 tests
At centres: 
P5, ICVS, CEB, CBMA, BioISI, 
CF, IB-S.

Exames/provas 
presenciais
Circular RT-01 define regras 
para reuniões, atividades 
letivas e provas de avaliação 
presencial.

Exams/face-to-face 
assessment
Order RT-01 defines the 
guidelines for face-to-face 
meetings, lecturing activities 
and assessment.

10-08
2020

Sinalética e preparação 
das infraestruturas
Campanha de sensibilização 
nas plataformas digitais da 
UMinho.

Infrastructures and 
signaling preparation
Awareness campaign on 
UMinho digital platforms.

Campanha de angariação 
e atribuição de 
equipamentos
Para estudantes carenciados.

Fundraising and 
equipment assignments
For students in need.

Formações e debates 
para docentes
IDEA
Docência+
Jornadas Interdisciplinares

Staff training 
and debates
IDEA
Docência+
Interdisciplinary Workshops

Lançamento da Linha 
de Apoio Psicológico 
SOS COVID-19

Launching of 
Psychological Helpline 
SOS COVID-19

Abertura gradual 
dos serviços
Despacho RT-45 com 
orientações de levantamento 
progressivo de medidas de 
contenção.

Gradual opening 
of services
RT-45 Order with guidelines 
for progressive lowering of 
lockdown measures.

Sessões informativas 
“COVID-i”
Promover a informação e 
o diálogo sobre matérias 
relativas à COVID-19.
1ª sessão a 21 de outubro
2ª sessão a 12 de novembro

“COVID-i” 
information sessions
Promoting information and 
dialogue regarding COVID-19 
issues.
1st session, October 21
2nd session November 21 

Comunicação semanal 
dos casos confirmados
Evolução da média dos casos 
a 7 e 14 dias.

Weekly briefing on 
confirmed cases
Average evolution of cases 
on 7 and 14 days.

Inicio do ano letivo
Conforme Despacho RT-57. A 
receção do Reitor aos novos 
estudantes foi a 7 de outubro.

Beginning of academic 
calendar
Following Order RT-57. 
Freshers reception by the 
Rector on October, 7.

Disponibilização de 
formulário de notificação 
e acompanhamento 
de casos da COVID-19

Launching of 
acknowledgement and 
follow-up formulary for 
COVID-19 cases
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THE VOICE OF SCHOOLS 
AND INSTITUTES

A VOZ DAS ESCOLAS 
E DOS INSTITUTOS

A Universidade do Minho tem 
12 Unidades Orgânicas. Ao 
longo de 2020 foram muitos 
os projetos realizados e as 
iniciativas promovidas.

The University of Minho is 
constituted by 12 Organic Teaching 
and Research Units. Throughout 
2020 there were many projects 
carried out and initiatives promoted.
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Instituto de Letras e Ciências Humanas 
Institute of Arts and Human Sciences

Isabel Ermida
Presidente do Instituto de Letras e Ciências Humanas 
President of the Institute of Arts and Human Sciences

Na plena maioridade dos seus 45 anos, o Instituto de 
Letras e Ciências Humanas (ILCH) procurou afirmar o 
perfil de Escola de Letras e Artes que foi o seu desde os 
primórdios da própria UMinho. Nesse sentido, 
empenhou-se junto da Reitoria pela valorização dos 
recursos humanos e dos espaços próprios para o 
desenvolvimento dos seus projetos de Música e Teatro. 
Ao longo do ano, deu também especial atenção ao 
início do novo ciclo de financiamento pela FCT aos seus 
dois centros de investigação, o reestruturado Centro 
de Estudos Humanísticos e o jovem, mas consolidado, 
Centro de Ética, Política e Sociedade, o que permitiu 
o lançamento de concursos internacionais para 
investigadores e bolseiros de doutoramento, com o 
correspondente reforço de capacitações nas áreas de 
ação dos dois centros. Foi, ainda, preocupação constante 
do ILCH em 2020 estabilizar e fortalecer os vínculos 
contratuais do seu pessoal docente e do BabeliUM, 
recorrendo aos processos especiais criados por iniciativa 
da Tutela, como foi, por exemplo, o caso do acesso à 
carreira por parte de Leitores de línguas estrangeiras.

De entre muitas outras iniciativas atinentes à 
investigação no ILCH, o ano foi marcado por projetos 
ligados ao discurso do ódio online, à arte de mulheres 
em regimes de ditadura e ao Rendimento Básico 
Incondicional, assim como à criação de um portal 
multilingue de acesso aberto. No âmbito do ensino, 
o ILCH venceu o desafio da captação de alunos, 
preenchendo todas as suas licenciaturas na 1ª fase de 
acesso. No segundo ciclo, conseguiu ver robustecidos 
os seus projetos internacionais, a saber, o Mestrado 
Europeu em Lexicografia e, em parceria com a 
Universidade de Frankfurt, o Mestrado em Estudos 
Luso-Alemães, bem como o projeto recente e vigoroso 
do Mestrado em Humanidades Digitais. Ao nível da 
interação com a sociedade, o BabeliUM logrou adaptar 
temporariamente os seus cursos ao ensino online, 
não apenas junto da comunidade universitária, mas 
também muito para além dela, indo ao encontro de 
alunos noutros países e continentes. Neste sentido, 
lançou a 1ª edição do Curso de Verão de Português 
como Língua Estrangeira com o patrocínio do Instituto 
Camões e em consórcio com outras cinco universidades 
portuguesas. Também através de palestras, mesas-
redondas, lançamentos de livros e espetáculos musicais 
e teatrais, o ILCH interagiu com o meio envolvente, de 
forma presencial e pontualmente online, afirmando-se 
como um polo de criatividade na zona Norte. Ponto 
alto do reconhecimento por parte da comunidade foi a 
atribuição do Prémio Camões a Vítor Aguiar e Silva, seu 
ilustre antigo professor.

Upon reaching the full maturity of its 45 years, the 
Institute of Arts and Human Sciences (ILCH) has sought 
to assert its profile as School of Arts and Humanities, 
as it was since the early beginnings of UMinho. In 
this regard, it has strived for the appreciation of the 
human resources and of the adequate spaces for 
the development of its Music and Theatre projects. 
Throughout the year, particular attention was given to 
the beginning of the new round of funding from FCT 
for its two research centers, the restructured Center 
for Humanistic Studies and the recent but consolidated 
Center for Ethics, Politics and Society, which has 
enabled the launching of international competitions 
for researchers and PhD scholarship holders, with 
the corresponding enhancement of training in the 
fields of action of these two centres. In 2020, ILCH 
was constantly concerned about stabilising and 
strengthening the contractual ties, both with its teaching 
staff and with BabeliUM, relying on the special processes 
created by the Tutelage, such as the access to career by 
foreign languages lecturers.

Among many other initiatives related to research at 
ILCH, the year was marked by projects associated 
with online hate speech, women’s art under 
dictatorship regimes and Unconditional Basic Income, 
as well as with the creation of a multilingual open 
access portal. Within the scope of education, ILCH has 
met the challenge of attracting students and has thus 
filled all their degrees during the 1st access phase. 
As regards the second cycle, ILCH has managed to 
strengthen its international projects, namely, the 
European Master’s in Lexicography and, in partnership 
with the University of Frankfurt, the Master’s degree 
in Portuguese-German Studies, as well as the 
recent and strong project of the Master’s degree 
in Digital Humanities. As regards the interaction 
with society, BabeliUM has managed to temporarily 
adapt its courses to online teaching, not only with 
the university community, but also far beyond it, 
reaching students in other countries and continents. 
Accordingly, it has launched the 1st edition of the 
Summer Course of Portuguese as a Foreign Language 
sponsored by Instituto Camões and in consortium 
with five other Portuguese universities. Also through 
lectures, round tables, book launches, and musical and 
theatrical performances, ILCH has interacted with the 
surrounding environment, in person and occasionally 
online, establishing itself as a hub of creativity in the 
North.  Awarding the Camões Prize to Vítor Aguiar 
e Silva, ILCH’s illustrious former professor, was the 
highlight of recognition from the community.
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Instituto de Investigação em Biomateriais, 
Biodegradáveis e Biomiméticos 
Institute on Biomaterials, Biodegradables 
and Biomimetics

Manuela Gomes
Presidente do Instituto de Investigação em Biomateriais, Biodegradáveis e Biomiméticos
President of the Institute on Biomaterials, Biodegradables and Biomimetics

Ao longo de 2020, o I3Bs continuou a privilegiar as 
orientações estratégicas que decorrem da sua missão. No 
complexo e desafiante contexto imposto pela pandemia, 
os esforços focaram-se particularmente em garantir 
o funcionamento mínimo dos nossos laboratórios em 
segurança nas fases mais restritivas, assegurando também 
um retorno em segurança das atividades normais assim 
que foi possível. Possibilitou-se assim a execução dos 
trabalhos de investigação em áreas/projetos críticos 
coordenados pelo 3B’s, enquanto se assegurava a 
possibilidade de prolongar projetos fortemente afetados 
pela pandemia, em particular grandes projetos de 
mobilidade internacional. Foram também constantes os 
esforços para conseguir posições de maior estabilidade 
nas carreiras dos investigadores e colaboradores do I3Bs.

Apesar dos enormes desafios, o I3Bs continuou a 
investir na conquista de novas oportunidades para o 
desenvolvimento de investigação de excelência e atração 
de financiamento para esse efeito,  tendo desenvolvido 
candidaturas a importante projectos de entidades 
financiadoras nacionais e internacionais.

Durante o ano de 2020, o I3Bs continuou a desenvolver 
os diversos projetos que coordena, nomeadamente os 5 
projetos em curso financiados pelo European Research 
Council (ERC), nomeadamente 2 Consolidator Grant 
(ERC CoG), 1 Starting Grant (ERCStG) e dois Proof of 
concept (PoC). Outros projetos muito relevantes em 
curso incluem 2 grandes projetos mobilizadores, a 
coordenação de projetos transfronteiriços na área do 
mar, além da participação em vários outros projetos 
nacionais e internacionais. 

Durante 2020, teve também desenvolvimentos muito 
significativos o projecto TERM RES-Hub, liderado pelo 
Professor Rui L. Reis, Diretor do Grupo 3B’s, que obteve 
o maior financiamento aprovado, no valor de 10,8 M €, 
no âmbito do Roteiro Nacional de Infraestruturas de 
Investigação de Interesse Estratégica (2014-2020). O 
projeto financia a construção de um novo edifício que 
será sede do Instituto Cidade de Guimarães de Materiais 
Biomédicos Avançados e se ligará ao atual edifício do 
Grupo 3B’s do I3Bs – UMinho e ainda a aquisição de 
equipamentos científicos de última geração. A construção 
deste novo edifício (com uma área total de 2900 m2), 
deverá estar totalmente operacional no primeiro semestre 
de 2021. O consórcio TERM Res Hub é constituído pelos 
seguintes parceiros: i) Grupo 3B’s - I3Bs da Universidade 
do Minho, ii) European Institute of Excellence on Tissue 
Engineering and Regenerative Medicine - EXPERTISSUES, 
e iii) Association for the Advancement of Tissue 
Engineering and Cell based Technologies & Therapies.

Throughout 2020, the I3Bs continued to strive 
towards meeting the strategic guidelines that derive 
from its mission statement. Faced with the complex 
and challenging context resulting from the ongoing 
pandemic situation, efforts were particularly focused on 
ensuring the minimum safe operating conditions of our 
laboratories in the most restrictive phases, while making 
sure that normal activities could be resumed as soon 
as possible. This made it possible to actually carry out 
research work in critical areas/projects coordinated by 
the 3B’s, while making sure that such specific initiatives, 
namely large international mobility projects, which have 
been strongly affected by the pandemic situation, could 
be extended. Efforts to achieve consistency in terms of 
career stability for I3Bs researchers and collaborators 
were also constant.

Despite the enormous challenges we’ve faced, I3Bs has 
continued to invest upon gaining new opportunities 
for the development of world-class top-notch research 
and attracting funding for this purpose, by applying to 
important projects launched by national and international 
funding entities.

During 2020, the I3Bs continued to develop the various 
projects under its coordination, namely the 5 ongoing 
projects funded by the European Research Council (ERC), 
i.e. 2 Consolidator Grant (ERC CoG), 1 Starting Grant 
(ERCStG) and two Proof of concept (PoC).  Other quite 
relevant ongoing projects worth mentioning include 2 
major driving projects, the coordination of cross-border 
projects in the maritime field, as well as participation in 
several other national and international projects.

During 2020, the TERM RES-Hub project, led by Professor 
Rui L. Reis, Director of the 3B´s Group, also registered 
very significant developments, by obtaining the largest 
approved financing, in the amount of € 10.8 million, 
within the scope of the Portuguese Strategic Research 
Infrastructures Roadmap (2014-2020). This project will 
be funding the construction of a new building that will 
host the Guimarães Institute for Advanced Biomedical 
Materials, which will be linked to the current 3B´s Group 
of I3Bs UMinho building, as well as the acquisition of 
state-of-the-art scientific equipment. The construction of 
this new building (with a total area of 2900 m2), should 
be fully operational in the first half of 2021.  The TERM 
Res Hub consortium comprises the following partners: 
i) 3B´s - I3Bs Group of the University of Minho, ii ) 
European Institute of Excellence on Tissue Engineering 
and Regenerative Medicine - EXPERTISSUES, and iii) 
Association for the Advancement of Tissue Engineering 
and Cell based Technologies & Therapies.

foto: Hugo Delgado
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O Instituto de Educação aprofundou a análise do seu 
desenvolvimento sustentável nos projetos de ensino 
e recursos docentes. Perante a falta generalizada de 
professores qualificados em vários grupos disciplinares no 
sistema escolar, o IE elegeu como prioritário o investimento 
nos mestrados de formação inicial de educadores e 
professores, sendo o apoio de outras Unidades Orgânicas 
da UMinho decisivo para este objetivo. 

A contratualização de docentes convidados, a 
colaboração na docência por investigadores e a 
reformulação da oferta formativa, otimizando recursos, 
mereceram particular atenção face à aposentação 
sucessiva dos seus docentes (35% dos docentes do IE 
atingirão a idade de reforma até 2026). 

Face à pandemia, o IE criou um grupo de crise, 
mobilizando os Núcleos de Estudantes, para 
periodicamente analisar dificuldades e decidir 
soluções. Vários docentes e estudantes viram os seus 
equipamentos informáticos melhorados e alguns 
estudantes foram anonimamente apoiados, com 
empréstimo de livros ou computadores. 

No apoio à comunidade, o Gabinete para a Interação 
com a Sociedade apoiou três projetos: 1) “Trancadas 
em Casa – As Crianças fintam o COVID-19”, criado logo 
no início da pandemia, criou oportunidades de lazer e 
de desenvolvimento para crianças de todo o país e no 
estrangeiro, chegando a vários países lusófonos como 
o Brasil ou a Guiné, neste em parceria com o Instituto 
Camões; 2) ”Rede Aproximar” instituiu-se como meio 
de apoio à população idosa e aos lares, minimizando o 
impacto do seu isolamento social, através de atividades 
físicas, intelectuais, recreativas e enriquecimento da rede 
interpessoal; 3) sob a responsabilidade da Direção Geral 
da Educação, o Centro de Competência TIC-IEUM apoiou 
professores e alunos das escolas básicas e secundárias 
no desenvolvimento de competências TIC e na utilização 
de serviços e aplicações informáticas facilitadoras da 
comunicação e da interatividade à distância.

No campo da cooperação, o IE irá apoiar os Institutos 
de Ciências da Educação (ISCED) de Benguela, Luanda 
e Huíla na lecionação de cinco mestrados na área 
das didáticas, metodologias de ensino e supervisão 
de estágios, dirigidos a Educadores de Infância, de 
Professores do Ensino Primário e de Língua Portuguesa 
no Ensino Secundário. O Governo de Angola assumiu 
este projeto como estratégico para a melhoria da 
qualidade da formação de professores e do ensino no 
país, iniciando-se a formação em 2021.

The Institute of Education (IE) has deepened the analysis 
of its sustainable development in teaching projects 
and teaching resources. Faced with the general lack of 
qualified teachers in various disciplinary groups in the 
school system, the IE elected as a priority the investment 
in the initial training masters for educators and teachers, 
to which the support of other UO (Organic Units) of the 
University of Minho were decisive for this objective.

The contracting process of guest lecturers, the 
collaboration in teaching by researchers and the 
reformulation of the training offer, in order to optimise 
resources, deserved particular attention in view of the 
successive retirement of its professors (35% of IE's 
professors will reach retirement age by 2026).

Faced with the pandemic, the IE set up a crisis group 
mobilising the Student Groups to periodically analyse 
difficulties and decide on solutions. Several professors 
and students saw their computer equipment improved 
and some students were anonymously supported, with 
the loan of books or computers.

In support of the community, the Office for Interaction with 
Society supported three projects: 1) "Trancadas em Casa – As 
Crianças fintam o COVID-19” (“In lockdown at home – Children 
dribble COVID-19”) created at the very beginning of the 
pandemic, bringing leisure and development opportunities 
for children from all over the country and abroad, reaching 
several Portuguese-speaking countries such as Brazil or 
Guinea, the former one in partnership with Instituto Camões; 
2) "Rede Aproximar" (“Aproximar network”) was instituted 
as a means to support the elderly population and retirement 
homes, minimising the impact of their social isolation, through 
physical, intellectual, recreational activities and the enrichment 
of the interpersonal network; 3) under the responsibility of the 
Directorate General for Education, the ICT-IEUM Competence 
Centre has supported teachers and students in primary and 
secondary schools in the development of ICT skills and the 
use of computer services and applications that facilitate 
communication and interactivity at a distance.

In the field of cooperation, the IE will support the 
Institutes of Educational Sciences (ISCED) of Benguela, 
Luanda and Huíla in teaching five master’s degrees 
in the area of didactics, teaching methodologies and 
supervision of internships, aimed at Kindergarten 
Educators, Primary School Teachers and Portuguese 
Language Teachers in Secondary Education. The 
Angolan government took on this project as a strategy 
to improve the quality of teacher training and teaching 
in the country, and aims to start training in 2021.
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Agregando um conjunto de subunidades com vocação 
para um saber abrangente, o Instituto de Ciências 
Sociais tem desenvolvido uma estratégia que procura 
promover, tanto pelo ensino como pela investigação, 
o debate crítico de desafios transversais à sociedade 
e suas dinâmicas. Em resposta à experiência da 
situação pandémica, a atuação do Instituto em 2020 
favoreceu uma estratégia orientada especialmente 
para a reorganização dos serviços, a consolidação de 
equipas, o reforço do princípio de interdisciplinaridade 
em temas como a(s) crise(s) ou a ética em práticas de 
investigação, a aposta em novos projetos de ensino e 
de investigação, a criação de um gabinete de gestão de 
crise e o desenvolvimento de um plano de comunicação 
favorável à coesão da comunidade e à difusão 
consistente das suas iniciativas. 

Não obstante as dificuldades suscitadas pela crise 
sanitária, o Instituto de Ciências Sociais exprimiu a 
sua missão, em 2020, num conjunto de realizações 
que dão evidência à capacidade de iniciativa dos seus 
membros: a) a acreditação de dois novos projetos de 
ensino de segundo ciclo – Mestrado em Sociologia 
do Género e Sexualidades e Mestrado em Media Arts; 
b) a apresentação de duas candidaturas ao Estatuto 
de Laboratório Associado; c) o desenvolvimento de 
duas escolas de Verão, no âmbito do programa “Verão 
com Ciência”, promovido pela FCT e pela DGES; d) a 
aprovação de dois projetos de investigação no âmbito 
do concurso da FCT para projetos de investigação em 
todos os domínios científicos; e) o desenvolvimento 
de iniciativas e projetos de investigação especialmente 
vocacionados para refletir sobre as implicações e efeitos 
da COVID-19 (na cultura, no jornalismo, na organização 
do trabalho, na utilização de equipamento de proteção); 
f) a aprovação de três projetos Erasmus + alinhados com 
a agenda global de investigação e os desafios societais; 
g) a distinção com três prémios do documentário 
“Turismo Criativo em Portugal”, desenvolvido no âmbito 
do projeto CREATOUR; h) a realização do colóquio final 
do projeto EXCHANGE, financiado por uma Consolidator 
Grant do European Research Council; i) o lançamento 
do Museu Virtual da Lusofonia no Google Arts&Culture, 
e j) a publicação do livro Sociedade e Crise(s).

The Institute of Social Sciences has developed a 
strategy that seeks to promote, both through teaching 
and research, the critical debate of key challenges 
to society and its dynamics by aggregating a set 
of comprehensive knowledge-based subunits. In 
response to the pandemic experience, the Institute's 
action in 2020 favoured a strategy focused 
on reorganising services, consolidating teams, 
strengthening the principle of interdisciplinarity 
in subjects such as the crisis, or crises, or ethics in 
research practices, as well as investing in new teaching 
and research projects, setting up a crisis management 
office and developing a communication plan 
favourable to community cohesion and the regular 
promotion of its initiatives.  
 
In 2020, and despite the difficulties raised by the 
health crisis, the Institute of Social Sciences translated 
its mission into a series of achievements that highlight 
its members' proactivity: a) the accreditation of two 
new second-cycle teaching projects - a Master's 
degree in Gender and Sexuality Sociology and a 
Master’s degree in Media Arts; b) the submission of 
two applications for Associate Laboratory's Status; 
c) the development of two summer schools under 
the "Summer with Science" programme, promoted 
by the FCT and the DGES (Directorate-General 
for European Cooperation); d) the approval of 
two research projects under the FCT competition 
for research projects in all scientific fields; e) the 
development of research initiatives and projects 
specially designed to reflect on the implications and 
effects of COVID-19 (on culture, journalism, work 
organisation, use of protective equipment); f) the 
approval of three Erasmus + projects in line with the 
global research agenda and societal challenges; g) 
the awarding of three prizes for the documentary 
"Creative Tourism in Portugal", which was made 
within the scope of the CREATOUR project; h) the 
final EXCHANGE project's colloquium, financed by a 
Consolidator Grant of the European Research Council; 
i) the launch of the Virtual Museum of Lusophony on 
Google Arts&Culture, and j) the publication of the 
book Sociedade e Crise(s).Helena Machado

Presidente do Instituto de Ciências Sociais
Presidente of the Institute of Social Sciences

Instituto de Ciências Sociais
Institute of Social Sciences
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O ano 2020 trouxe-nos desafios resultantes da 
pandemia COVID-19. Face aos desafios, a ESE geriu 
os constrangimentos que se colocaram desde o seu 
início. O maior deles, sem dúvida, situou-se na vertente 
do ensino. Fruto da estrutura curricular dos cursos 
(Licenciatura, Pós-licenciatura, Mestrado), que têm 
uma carga significativa de ensinos clínicos e estágio, 
houve necessidade de se estabelecer um plano de 
transição, implicando uma reorganização interna do 
plano curricular dos mesmos e uma preparação para 
tal, dos atores envolvidos nos processos de ensino e 
aprendizagem (estudantes, docentes, não docentes). 
Por outro lado, este facto tornou-se exigente, e 
continua a sê-lo, uma vez que o nosso ensino depende 
da articulação com os contextos de saúde onde 
habitualmente os estudantes realizam a sua formação 
clínica. Neste domínio realça-se a resposta aos desafios 
sociais e de saúde da atualidade, com a integração 
de estudantes na tipologia de ensino clínico em 
unidades de saúde pública, colaborando nos inquéritos 
epidemiológicos desenvolvidos nestas unidades. 

Na vertente do ensino destaca-se a adesão da Escola a 
projetos de Inovação e Desenvolvimento do Ensino e da 
Aprendizagem, no âmbito do Programa promovido pelo 
Centro IDEA-UMinho em articulação com a pró-reitoria 
para os Assuntos Estudantis e Inovação Pedagógica. 

Na vertente da interação com a sociedade, embora fosse 
a vertente mais sentida por este período pandémico, 
pudemos encontrar outras formas de realização e de 
desenvolvimento da mesma. A promoção da saúde 
tem sido exemplo em articulação com as organizações 
com as quais a Escola tem colaborado, sob a forma da 
publicação de documentos e organização de webinars.

Na vertente da investigação houve um destaque 
significativo em 2020. A ESE tem claramente assumido 
esta vertente no seu plano estratégico como uma 
prioridade. O investimento na estrutura de investigação 
e consequentemente o surgimento de projetos de 
investigação, robustos e ambiciosos constitui-se uma 
realidade. Este facto tem tido impacto no financiamento 
de projetos, de cariz multidisciplinar, envolvendo os 
seus investigadores em redes nacionais e internacionais, 
destacando-se os seguintes: Healthy Children 2021, 
Fundação Gulbenkian; Serious Games - Developing 
Emotional Skills for Nursing Students, KA2 Erasmus+; 
COVID and Vulnerability: experience care amoung aged 
people – Programa Quadro Horizonte 2020; COVID-HL, 
rede 49 países; A pandemia da COVID-19 e as Creches: 
impacto social e educacional – Fundação La Caixa.

The year 2020 has brought about challenges resulting 
from the COVID-19 pandemic. In face of these 
challenges, the ESE (School of Nursing) has managed 
those constraints which have arisen from its inception. 
The most notable was undoubtedly in the field of 
education. As a result of the curricular structure of the 
courses (undergraduate, postgraduate, master's degree), 
which are made up of a significant load of clinical 
teaching and internships, a transitional plan needed 
to be established. This, in turn, implied an internal 
reorganisation of curricular plans and a preparation 
for this reorganisation of the key players involved in 
teaching and learning processes (students, teachers, and 
non-teaching staff). On the other hand, this has become 
and continues to be demanding, since our teaching 
depends on the concatenation with the health settings 
where students usually carry out their clinical training. 
In this field, the response to current social and health 
challenges is underlined, with the integration of students 
in the clinical teaching typology in public health units, 
collaborating in the epidemiological surveys developed 
in these units. 

In the field of teaching, the School's adherence to 
projects of Innovation and Development in Teaching 
and Learning, within the framework of the Programme 
promoted by the IDEA-UMinho Centre and in 
articulation with the pro-rectorate for Student Affairs 
and Pedagogical Innovation, is highlighted.

In relation to the interaction with society, although it 
was the aspect that was most felt during this pandemic 
period, we were able to find other ways of achieving 
and developing it. The promotion of health has been 
an example in conjunction with the organisations with 
which the School has collaborated, in the form of 
publishing documents and organising webinars.

There was a significant focus on research in 2020. The 
ESO has clearly made this a priority in its strategic 
plan. Investment in the research structure and thus, the 
emergence of robust and ambitious research projects is a 
reality. This has had an impact on the funding of projects, 
of a multidisciplinary nature, involving researchers in 
national and international networks, namely: Healthy 
Children 2021, The Gulbenkian Foundation; Serious 
Games - Developing Emotional Skills for Nursing 
Students, KA2 Erasmus+; COVID and Vulnerability: 
experienced care among aged people – Horizon 
Framework Programme 2020; COVID-HL, 49 country 
network; The COVID-19 Pandemic and Childcare: Social 
and Educational Impact  –  La Caixa Foundation.
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A Escola de Psicologia depara-se com novos 
desafios decorrentes do seu crescimento, depois de 
um período em que viu estabilizada e reconhecida 
a sua investigação científica. Temos enfatizado a 
necessidade de manter a excelência na investigação, 
mas também e, em simultâneo, de colocar a qualidade 
do ensino no centro das nossas prioridades. Esta 
preocupação, associada ao envelhecimento e à 
redução significativa do corpo docente, coloca-nos 
desafios consideráveis que teremos de enfrentar nos 
tempos próximos, se quisermos manter uma Escola 
com vitalidade científica e pedagógica. O ano de 
2020 tornou este tópico ainda mais relevante, com 
as mudanças a que fomos obrigados a fazer ao nível 
da docência, como resultado da pandemia; e com 
a finalização do mestrado integrado em Psicologia. 
O fim deste mestrado foi encarado pela EPsi, não 
como uma perda, mas como uma oportunidade de 
revitalização do nosso ensino. Uma licenciatura e 
seis novos Mestrados foram aprovados pela A3ES, 
em áreas centrais do know-how da Escola e olhamos 
com entusiasmo para o futuro próximo, desejosos de 
começar esta nova oferta educativa.

Concomitante a esta mudança na organização do 
ensino, os Reitores da UNorte assinaram recentemente 
um protocolo de colaboração no âmbito deste consórcio 
no domínio da Psicologia, com o objetivo de articular 
a oferta educativa e de explorar a possibilidade de 
desenvolver novas ofertas educativas em associação.

Em termos do funcionamento interno, a Escola 
integrou na sua dinâmica um número de investigadores 
superior ao de docentes, envolvendo-os, para além das 
atividades de investigação, nas rotinas de gestão e na 
atividade docente. O modo como a UMinho vai lidar 
com o seu corpo de investigadores nos próximos anos é 
uma preocupação central da EPsi, dado o seu impacto 
na nossa atividade.

Finalmente, não podemos deixar de enfatizar o esforço 
que a EPsi fez, no contexto da Associação de Psicologia 
da EPsi (APsi), no apoio da comunidade aos desafios 
que a COVID-19 colocou, e continua a colocar, à saúde 
mental. Para além das consultas regulares, a APsi (em 
coordenação com a Escola de Medicina) desenvolveu 
a linha de apoio psicológico SOS COVID-19, destinada 
à comunidade da UMinho e aos Municípios de Braga 
e Guimarães. Para isso contou com a generosidade de 
muitos psicólogos que disponibilizaram o seu tempo 
para prestar apoio psicológico gratuito num momento 
muito complicado da nossa vida coletiva.

The School of Psychology is facing new challenges 
as a result of its growth, after a period in which 
its scientific research has been stabilised and 
recognised. We have emphasised the need to 
maintain excellence in research, but also, and at 
the same time, to put the quality of teaching at 
the centre of our priorities. This concern, coupled 
with ageing and the significant reduction in the 
teaching workforce, presents us with considerable 
challenges which we will have to face in the near 
future if we wish to maintain a School with scientific 
and pedagogical vitality. The year 2020 has made 
this topic even more relevant, with the changes we 
have had to make at the teaching level as a result of 
the pandemic as well as with the completion of the 
integrated Masters in Psychology. The end of this 
Masters was seen by the EPsi not as a loss, but as an 
opportunity to revitalise our teaching. One degree 
and six new Masters have been approved by the 
A3ES, in central areas of the School's know-how, and 
we look forward to the near future, eager to begin 
this new educational offer.

In line with this change in the organisation of 
teaching, the Rectors of UNorte recently signed a 
protocol of collaboration within this consortium in 
the field of Psychology, with the aim of articulating 
the educational offer and exploring the possibility of 
developing new educational offers in association.

In terms of internal functioning, the School has 
integrated in its dynamics a number of researchers 
which is superior to that of teachers, involving them, 
in addition to research activities, in management 
routines and teaching activities. The way UMinho 
will deal with its research staff in the coming years 
is a central concern of the EPsi, given its impact on 
our activity.

Finally, we cannot fail to emphasise the effort that the 
EPsi has made, in the context of the EPsi Psychology 
Association (APsi), in supporting the community 
to the challenges that COVID-19 has posed, and 
continues to pose, to mental health. Besides the 
regular consultations, the APsi (in coordination with 
the Medical School) developed the psychological 
support line SOS COVID-19, destined to the UMinho 
community, as well as to the Municipalities of Braga 
and Guimarães. For that it relied on the generosity of 
many psychologists who made their time available to 
give free psychological support in a very complicated 
moment of our collective life.

Miguel M. Gonçalves
Presidente da Escola de Psicologia
President School of Psychology

Escola de Psicologia
School of Psychology
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As orientações estratégicas da Escola de Medicina 
(EM) para o ano de 2020 estão espelhadas na Visão 
2020-2025 que foi construída pela EM e que pretende 
“concretizar a ambição de cada learner, através de um 
modelo educacional transformativo de referência, num 
cluster aberto de inovação e investigação, que antecipa 
o futuro da saúde”.

Esta visão foi concretizada em 2020 através de várias 
iniciativas que garantem o cumprimento das 4 verticais 
da nossa Missão: “melhorar os cuidados de saúde, 
através da formação, geração de conhecimento e valor”. 
Na dimensão pedagógica, destaca-se a implementação 
de um novo plano curricular, o MinhoMD, onde se 
privilegia a centralidade dos doentes e dos sistemas 
de saúde, a orientação para resultados em saúde, 
a integração de novas tecnologias e a abordagem 
humanista nos cuidados de saúde, uma formação 
global mas também personalizada para cada estudante. 
Na dimensão da geração de conhecimento, estamos 
a efetuar uma reorganização do nosso centro de 
investigação biomédica, o ICVS, que lhe permita manter 
os níveis de competitividade nacional e internacional 
(ilustrados pela atribuição de vários projetos nacionais 
e internacionais) e no Centro Clínico Académico, 
2CA, fizemos um reforço importante na estrutura 
de investigação clínica que garante ser um pólo de 
investigação clínica que oferece soluções terapêuticas 
inovadoras aos doentes. No domínio da geração de 
valor, a B’ACIS apostou na defesa de propriedade 
intelectual e na transferência tecnológica na área da 
saúde, que permitiu a validação e chegada ao mercado 
de vários dispositivos. Por último, na vertical do valor 
social, destaca-se a atividade do Centro de Medicina 
Digital P5, que tem servido as comunidades da UMinho 
e dos municípios de Paredes de Coura e de Guimarães, 
por forma a melhorar a equidade no acesso, a qualidade 
e a eficiência dos cuidados de saúde e a garantir, em 
conjunto com outras estruturas do cluster da EM, uma 
resposta efetiva à crise pandémica.

The 2020 strategic guidelines of the School of 
Medicine (MS) are mirrored along the Vision 
2020-2025 that was built by MS. It aims to "fulfill 
the ambition of each learner, through an exemplary 
transformative educational model, in an open cluster 
of innovation and research, that anticipates the 
future of health". 

This vision was fulfilled in 2020 throughout several 
initiatives that ensure the completion of the 4 
vertices of our Mission: "to improve health care 
through training, generation of knowledge and value". 
In the pedagogical dimension, we highlight the 
implementation of a new curriculum plan, MinhoMD. 
This will privilege the centrality of patients and 
health systems, as well as the orientation towards 
health outcomes, the integration of new technologies 
and the humanistic approach in health care, as a 
global training that is also customised for each 
student. In the area of knowledge generation, we 
are reorganising our biomedical research center, the 
ICVS. This allows for the maintenance of national and 
international competitiveness levels (illustrated by 
the allocation of various national and international 
projects. At the Academic Clinical Center, 2CA, we 
have made an important reinforcement of the clinical 
research structure that guarantees a clinical research 
center with innovative therapeutic solutions. In 
the field of value creation, B'ACIS has enabled the 
defense of intellectual property and technological 
transfer in the health area, which has endorsed 
the validation and market presentation of various 
devices. Finally, as far as social value is concerned, 
we highlight the activity of the Center for Digital 
Medicine P5, that has served the communities of 
UMinho and the municipalities of Paredes de Coura 
and Guimarães, not only to improve equity in access, 
quality and efficiency of health care, but also to 
ensure, together with other structures of the MS 
cluster, an effective response to the pandemic crisis.



Universidade do Minho  47º Aniversário 60 61 47th Anniversary  University of Minho

Escola de Engenharia 
School of Engineering

Pedro Arezes
Presidente da Escola de Engenharia 
President of the School of Engineering

Com as inevitáveis adaptações e reorientações, num tempo 
curto e em condições de grande incerteza, foi feito um 
esforço hercúleo para adotar de imediato um ensino em 
modo remoto, em simultâneo com a manutenção dos níveis 
de desempenho noutras vertentes da atividade, como são a 
realização das várias provas académicas e júris, a submissão 
(record) de propostas de projetos científicos, a realização 
de eventos online, entre outras.

A EEUM também envolveu, desde o primeiro momento, a 
comunidade num conjunto de ações de cariz voluntário 
visando uma resposta célere e solidária aos desafios 
impostos por esta crise de saúde pública, como a escassez 
de ventiladores médicos, de máscaras e viseiras, a 
realização de testes de diagnóstico, o apoio à indústria e 
ao comércio local, entre outros. A generosa mobilização da 
comunidade da EEUM a este nível é, aliás, um dos aspetos 
de maior orgulho ao longo do ano que passou e que se 
espelhou, também, no dia de aniversário sob o tema da 
responsabilidade social, com uma palestra proferida por um 
alumni da EEUM e empresário de referência, e na produção 
de um vídeo de agradecimento a todos os elementos da 
UMinho pela resposta rápida e efetiva à situação adversa 
vivida por todos.

Considerada a dimensão e diversidade da EEUM, é sempre 
um exercício complexo (e incompleto) tentar destacar 
alguns dos seus projetos como emblemáticos. 

Apesar das circunstâncias, o assinalável desempenho 
da EEUM deveu-se em boa medida a projetos em curso, 
destacando-se a parceria com a empresa BOSCH que em 
2020 se desenvolveu em torno de 3 projetos e que marcam 
indelevelmente a atividade da EEUM pelo elevado esforço 
de investigação que comporta e pela sua dimensão única 
no contexto nacional.

Atendendo às características do período pandémico que 
cunhou 2020, destacamos o envolvimento dos investigadores 
da EEUM no desenvolvimento da aplicação Stayaway 
COVID, bem como noutros projetos centrados na resposta à 
crise, nomeadamente no desenvolvimento de máscaras de 
proteção inovadoras. Este envolvimento estendeu-se a nível 
institucional, com a colaboração com o Gabinete de Crise e 
Transição Económica do município de Guimarães.

O ano de 2020 marca também o arranque de duas iniciativas 
da Presidência da Escola com uma ação de caráter mais 
prospetivo: a implementação de um projeto de afirmação da 
sua assinatura de marca “Tomorrow Needs Engineering”, a 
qual visa reforçar e promover a capacidade empreendedora 
e inovadora da EEUM; e o arranque da AMEA – Agenda 
Multidisciplinar para a Engenharia Aeroespacial – uma 
iniciativa que, apesar da incerteza, se espera poder ter as 
suas primeiras ações tangíveis a curto prazo.

In view of the inevitable adaptations and reorientations, 
within a short period of time and under conditions 
of great uncertainty, a Herculean effort was made to 
immediately adopt remote teaching, simultaneously with 
the maintenance of performance levels in other aspects of 
the activity, such as the various academic tests and juries, 
the (record) submission of proposals for scientific projects, 
online events, among others.

From the outset, the EEUM (Engineering School of 
University of Minho) also involved the community in a set of 
voluntary actions aimed at providing a quick and supportive 
response to the challenges imposed by this public health 
crisis, such as: the shortage of medical ventilators, masks 
and visors, the application of diagnostic tests, the support 
given to local commerce and industry, among others. The 
generous mobilisation of the EEUM community at this level 
is, indeed, one of the aspects of greatest pride over the 
past year and which was also mirrored on the anniversary 
day under the theme of social responsibility, with a lecture 
given by one of the alumni of EEUM, currently an exemplary 
businessman, and in the production of a video thanking 
all the elements of UMinho for the quick and effective 
response to the adverse situation experienced by all. 

Considering the dimension and diversity of EEUM, it is 
always a complex (and incomplete) exercise to try to 
highlight some of its projects as emblematic. 

Despite the circumstances, the remarkable performance 
of EEUM was largely due to ongoing projects, notably 
the partnership with BOSCH, the company which in 
2020 developed around 3 projects, and which indelibly 
marks EEUM’s activity not only for the high effort of 
research it involves but also for its unique dimension in 
the national context.

Given the characteristics of the pandemic period that 
marked 2020, we wish to highlight the involvement of 
EEUM researchers in the development of the Stayaway 
COVID application, as well as in other projects focused on 
responding to the crisis, namely, in the development of 
innovative protective masks. This involvement extended at 
institutional level, with the collaboration of the Crisis and 
Economic Transition Office of the Municipality of Guimarães.
 
The year 2020 also marks the start of two initiatives 
promoted by the Presidency  of the EEUM, with an action of 
a more prospective nature: the implementation of a project 
to affirm its signature “Tomorrow Needs Engineering”, 
which aims to strengthen and promote the entrepreneurial 
and innovative capacity of EEUM; and the launch of 
the AMEA (Multidisciplinary Agenda for Aerospace 
Engineering), an initiative which, despite the uncertainty, is 
expected to have its first tangible actions in the short term.
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Em 2020 a EEG continuou os esforços no sentido da 
concretização dos objetivos enunciados no seu Plano 
Estratégico 2014-2020. Em virtude da implementação 
da reforma da oferta formativa e dos processos de 
acreditação internacional, destacam-se duas linhas 
de atuação. Uma primeira envolveu a formação de 
alunos, ao mais alto nível, em todos os ciclos de ensino. 
Esta implicou ações de promoção da qualidade da 
oferta educativa e aumento da empregabilidade dos 
graduados. Uma segunda linha teve subjacente a 
ampliação e o aprofundamento do reconhecimento e 
notoriedade internacional do ensino e da investigação 
produzidos em Portugal, e em particular, na EEG da 
UMinho. Esta implicou ações como a promoção e 
internacionalização dos cursos e o desenvolvimento da 
cooperação institucional a nível nacional e internacional.

Durante 2020 a EEG esteve especialmente empenhada 
na acreditação pela A3ES dos novos planos de 
estudos e na implementação, em setembro, dos 
planos entretanto acreditados. Este projeto resultou 
de uma ampla reforma educativa realizada e aprovada 
no final de 2019. A referida reforma, para além de 
envolver um processo de atualização de mais de 
20 planos de estudo e de melhoria contínua das 
práticas pedagógicas, reforça as componentes de 
internacionalização, de competências transversais e 
de análise de dados, as quais se pretende constituam 
a imagem de marca dos cursos da EEG, contribuindo 
positivamente para a empregabilidade dos nossos 
graduados. Adicionalmente, a obtenção de acreditação 
internacional para a EEG e os seus cursos é hoje 
condição essencial para o desejado reconhecimento, 
nacional e internacional. Estas certificações, conferidas 
por associações de Business Schools, representam 
uma chancela de qualidade com alta visibilidade 
e reconhecimento pelos públicos-chave e pelas 
instituições congéneres de outros países. Em 2020, foi 
aprovado o primeiro Relatório de Progresso referente à 
chancela EFMD Accredited (obtida em junho de 2019) e 
a EEG continuará a encetar ações com vista à obtenção 
de outras acreditações internacionais.

In 2020 the School of Economics and Management 
(EEG) continued its efforts to achieve the goals 
set out in its Strategic Plan 2014-2020. Owing to 
the reorganization of the educational offer and the 
international certification processes, two lines of 
action stood out. The first one comprised students’ 
education, at the highest level, in all teaching cycles. 
This required activities to promote the quality 
of the educational offer and increase graduates’ 
employability. A second one focused on expanding 
the international recognition and reputation of the 
teaching and research taking place in Portugal, and 
in particular at the EEG of the UMinho. This called 
for the promotion and internationalization of courses 
and the development of institutional cooperation at 
national and international levels.

During 2020, the EEG was particularly committed 
to the A3ES certification of new study plans and the 
implementation, in September, of the plans that have 
since been accredited. This project is the outcome 
of a broad educational reform carried out and 
approved at the end of 2019. This reform required 
the updating of more than 20 study plans and the 
continuous improvement of pedagogical practices, 
and reinforces the internationalization components, 
transversal competences and data analysis, which 
are meant to become the brand image of all EEG 
courses, thus contributing to the employability of 
our graduates. Moreover, obtaining international 
certification for the EEG and its courses is today 
essential for its national and international recognition. 
These certifications, awarded by Business School 
associations, affix a quality seal that is highly visible 
and recognised by key audiences and institutions in 
other countries. In 2020, the first Progress Report on 
the EFMD Accredited seal (obtained in June 2019) 
was approved and the EEG will continue working to 
attain other international accreditations.

Cláudia Simões
Presidente da Escola de Economia e Gestão 
Presidente of the School of Economics and Management

Escola de Economia e Gestão 
School of Economics and Management
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A situação pandémica em que vivemos em 2020 não 
afetou os nossos objetivos enquanto Escola. A ED oferece 
um ensino de qualidade, cujo reconhecimento se traduziu 
na procura que os nossos cursos tiveram, quer de alunos 
nacionais, quer mesmo de alunos internacionais, mesmo 
com as limitações impostas pela situação epidemiológica 
em que vivemos.

Em articulação com a Reitoria e a Universidade de Santiago 
de Compostela, submetemos para apreciação à A3ES 
um novo curso de mestrado – o Mestrado em Direito 
Transnacional da Empresa e das Tecnologias Digitais -, 
procurando responder a novos mercados e novos públicos.

Em 2020, a Universidade do Minho surgiu entre as 500 
melhores instituições de ensino superior mundial em 18 áreas 
científicas, segundo o conceituado Ranking de Shanghai, e 
na área (subject) – “Law” – da edição 2020, a Universidade 
do Minho foi classificada no intervalo [101-150] da lista das 
melhores universidades mundiais e no 1.º lugar no contexto 
nacional. Isso traduz a qualidade da investigação que é feita 
pelos nossos docentes e investigadores no âmbito do JusGov 
- o Centro de Investigação em Justiça e Governação.

No âmbito do JusGov, é de destacar, entre outros 
projetos de investigação, o Módulo Jean Monnet 
eUjust - EU Procedure and credits' claims: approaching 
electronic solutions under e-Justice paradigm, o projeto 
InclusiveCourts ou o projeto Cibersegurança em Portugal: 
Ética & Direito.

Nos três primeiros meses realizaram-se na ED vários 
eventos de cariz científico e/ou pedagógico, organizados 
por docentes da ED ou pelos seus estudantes. É certo que 
muitos eventos e atividades a realizar presencialmente a 
partir daí foram cancelados, mas rapidamente começaram 
a ser substituídos por outros realizados à distância, muitos 
deles articulando matérias jurídicas com a crise pandémica 
e com uma componente internacional muito mais marcada 
do que nos eventos presenciais.

Estes eventos, presenciais ou à distância, e o seu acesso por 
vários públicos externos à Universidade, permite a abertura 
da ED à comunidade jurídica e à sociedade em geral. Os 
cursos breves realizados e a realizar pela ED encontram 
aqui os seus destinatários e campo de atuação.

Em todas as atividades realizadas pela ED ao longo do ano 
de 2020, quer na vertente do ensino quer na vertente da 
investigação e até da interação com a sociedade, procurou-se 
afirmar o propósito de internacionalização da ED. Por 
isso, realizámos recentemente um acordo com a Study 
International precisamente com esse propósito, e que 
seguramente dará os seus primeiros frutos no decurso do 
ano de 2021.

The pandemic situation in which we lived in 2020 has not 
affected our goals as a School. The School of Law offers 
quality teaching, and its recognition has been reflected in 
the demand our courses have had, both from national and 
international students, even with the limitations imposed 
by the current epidemiological situation.

In articulation with the Rector and the University of 
Santiago de Compostela, we have submitted to A3ES a 
new master’s degree - the master’s degree in Transnational 
Business Law and Digital Technologies -, seeking to 
respond to new markets and new target audiences.

In 2020 the University of Minho was ranked among the 
top 500 institutions of higher education in the world, in 
18 scientific areas, according to the prestigious Shanghai 
Ranking, and in the subject area “Law” of the 2020 
edition, the University of Minho was ranked in the [101-150] 
range of the world's best universities, as well as in 1st 
place in the national context. This reflects the quality of 
the research that has been undertaken by our teachers 
and researchers within JusGov - the Centre for Justice and 
Governance Research.

In the context of JusGov, the following research projects, 
among others, should be highlighted: Jean Monnet eUjust 
- EU Procedure and credits' claims: approaching electronic 
solutions under e-Justice paradigm, Inclusive Courts or 
Cyber-security in Portugal: Ethics & Law.

During the first three months several scientific and/or 
pedagogical events took place in the School of Law, 
organised by either teachers or students. It is true that 
many in-person events and activities had to be cancelled, 
but they were quickly replaced by other online activities, 
many of them articulating legal matters with the pandemic 
crisis along with a stronger international component.

These events, whether in-person or online, and their access 
by several target audiences outside the University, allow 
the School of Law to be opened to the legal community 
and to society in general. Short courses held and to be held 
by the School of Law can find their target audience and 
field of action here.

All the activities carried out by the School of Law 
throughout the year 2020, both in terms of teaching and 
research, and even in terms of interaction with society, 
were aimed at the school's internationalisation. It was 
precisely for this purpose that we recently reached an 
agreement with Study International, which will surely bear 
its first fruits in the course of 2021.

Cristina Dias
Presidente da Escola de Direito
President of the School of Law

Escola de Direito
School of Law
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School of Sciences

Manuela Côrte-Real
Presidente da Escola de Ciências 
President of the School of Sciences

A Escola de Ciências consolidou a sua oferta educativa 
nos três ciclos de estudos C1, C2 e C3. Os processos de 
reacreditação de um elevado número de cursos foram 
uma oportunidade para atualização dos respetivos 
planos de estudo e conteúdos programáticos. Por outro 
lado, diversificou a oferta educativa com a criação de 
quatro cursos breves que, num contexto de rápida 
alteração do mercado de trabalho, visam responder à 
necessidade de reconversão de competências técnicas 
e profissionais dos trabalhadores. Ainda em 2020 
concretizou a integração de dois cursos de mestrado 
em redes universitárias internacionais de intercâmbio 
de estudantes. 

A necessidade de substituição do ensino presencial 
pelo ensino à distância que se verificou em boa parte 
do ano letivo levou a uma adaptação rápida dos 
docentes e estudantes a práticas inovadoras de ensino 
e aprendizagem. 

Ao nível da investigação, a EC continuou a sua aposta 
na captação de financiamento competitivo, nacional 
e europeu, para o desenvolvimento de projetos em 
colaboração com outras instituições. Esta é uma 
condição indispensável para a produtividade científica 
e para a captação de bons investigadores e estudantes 
de pós-graduação.

A Escola de Ciências, apesar das restrições impostas 
pelas condições de saúde pública, promoveu 
atividades de interação com a sociedade e de 
divulgação científica, de que se destaca a Noite 
Europeia dos Investigadores, onde se privilegiaram 
atividades à distância.

Dos projetos emblemáticos destacam-se dois H2020, o 
Graphene-core 3 dedicado à física do grafeno, ciências 
dos materiais e aplicações e o EthnoHERBS sobre 
conservação da biodiversidade europeia de plantas 
aromáticas e medicinais para o desenvolvimento de 
produtos inovativos, o projeto INTERREG Res2ValHUM 
para a promoção da compostagem e valorização do 
composto produzido em aplicações de elevado valor 
acrescentado, e o projeto NANO-MINENV que procura 
soluções para o elevado impacto ambiental causado 
pela drenagem ácida de minas associado à exploração 
de metais.

The School of Sciences (SC) has consolidated its 
educational offer in the three cycles of studies C1, C2 
and C3. The processes of re-accreditation of a large 
number of courses were an opportunity to update their 
study plans and programme contents. On the other 
hand, it has diversified the educational offer with the 
creation of four short courses, which in a context of 
prompt change in the labour market, aim to respond to 
the need to retrain workers' technical and professional 
skills. Also in 2020 it implemented the integration 
of two Masters degrees into international university 
networks of student exchange.

The need to replace classroom teaching with distance 
learning, which has occurred for much of the school 
year, has led teachers and students to adapt rapidly to 
innovative teaching and learning practices. 

At the research level, the SC continued its focus on 
raising competitive national and European funding 
for the development of projects in collaboration 
with other institutions. This is a crucial condition for 
scientific productivity and for attracting respectable 
researchers and graduate students.

Despite the restrictions imposed by public health 
conditions, the School of Sciences has promoted 
activities of interaction with society and scientific 
dissemination, of which the Noite Europeia dos 
Investigadores (European Researchers Night) 
stands out, where distance or online activities have 
been privileged.

Among the flagship projects, we would like to 
highlight the following: two H2020 projects namely, 
the Graphene-core 3 dedicated to the graphene 
physics, materials sciences and applications, and 
the EthnoHERBS, which concerns the conservation 
of European biodiversity of aromatic and medicinal 
plants for the development of innovative products; 
in addition, we point out the INTERREG Res2ValHUM 
project for the promotion of composting and 
valorisation of compost produced in high added 
value applications and, finally, the NANO-MINENV 
project which seeks solutions to the high 
environmental impact caused by acid mine drainage 
associated with metal mining.
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Pedro Bandeira
Presidente da Escola de Arquitetura
Presidente of the School of Architecture

O ano de 2020 foi um ano de frustrações. Não 
conseguimos (ainda) alterar a designação da Escola de 
Arquitetura para Escola de Arquitetura, Arte e Design; 
não conseguimos disponibilizar aos nossos alunos de 
Artes Visuais o novo edifício (a Garagem Avenida), apesar 
de estar quase pronto; não conseguimos oferecer aos 
alunos de Design de Produto, alocados no Campus de 
Couros, a equidade de condições desejada. A todos esses 
estudantes devemos as mais sinceras desculpas.

Como se não bastasse, tivemos, e continuamos a 
ter, de enfrentar uma pandemia cruel, abdicando 
significativamente daquilo que melhor caracteriza o nosso 
ensino: ser presencial, oficinal e laboratorial e ter avaliação 
contínua e um acompanhamento de proximidade e 
partilha.  Frustradas as estratégias, adaptamo-nos com 
o pragmatismo necessário na resposta aos mais diversos 
problemas quotidianos. A excelência do possível à espera 
de voltarmos a “ser realistas e exigir o impossível”.

Apesar de todas as adversidades, a atividade da Escola foi 
fluindo e os membros da nossa comunidade conseguiram 
desenvolver diversos projetos meritórios, dos quais agora 
enfatizamos os seguintes: 

- no âmbito do Lab2PT (EAUM/ICS), destaque para a 
iniciativa AEIOU - Amplification Element for Interactive 
Open Urbanism que, no âmbito do projeto Furnish - Fast 
Urban Responses for New Inclusive Spaces and Habitat, 
procurou promover estratégias que melhorassem a 
vivência e mobilidade do espaço público em contexto 
pandémico COVID-19, pela integração temporária de 
elementos urbanos móveis; e para o projeto LEARN-IN - 
Learning Spaces as a key factor of 21st century education 
& social democracy building: towards a new pedagogical 
era), em parceria com School of Engineering and 
Architecture da SRH University Heidelberg e a Scuola di 
Architettura da Universitá degli Studi di Firenze. 

No âmbito do Centro de Estudos da Escola de Arquitetura, 
destaque para os seguintes projetos: desenvolvimento 
do estudo de viabilidade urbanística e funcional do 
novo Tribunal de Guimarães (Ministério de Justiça/
CMG); projeto de Conservação, Valorização e Promoção 
do Convento de São Francisco de Real (Programa 
Operacional Regional do Norte); desenvolvimento do 
Programa Base para os espaços exteriores do Campus de 
Azurém (UMinho) e desenvolvimento do estudo prévio 
para a nova sede da Associação Académica da UMinho, no 
Campus de Gualtar.

Não menos importante, plantamos árvores no nosso 
jardim, semeando com otimismo um futuro mais verde.

2020 was a year marked by frustrations. We have (yet) 
to alter the name of the School of Architecture to School 
of Architecture, Art and Design. So far it has not been 
possible to make available to our Visual Arts students a 
new building (Garagem Avenida), even though it is now 
near completion. We haven’t been able to provide our 
Product Design students, on the Couros Campus, the 
ideal conditions to ensure a level playing field. To all these 
students, we owe our most sincere apologies. 

As if that were not enough, we had, and still have to face 
a cruel pandemic, which has forced us to let go of what 
best characterises our teaching: in-person and laboratory 
classes, workshops, as well as ongoing evaluation, close 
follow-up and shared experiences. From the moment our 
strategies failed, we adapted with the necessary pragmatism 
to respond to different daily problems. It is the excellence of 
what is possible while waiting for a time when we can "be 
realistic and demand the impossible" once again.

Despite all the adversities, the School's activity continued 
and the members of our community were able to develop 
several worthy projects, such as: 

- within the scope of Lab2PT (EAUM/ICS), we highlight 
the AEIOU initiative (Amplification Element for Interactive 
Open Urbanism), which within the Furnish project (Fast 
Urban Responses for New Inclusive Spaces and Habitat) 
sought to promote strategies that would improve the 
living and mobility of public spaces during the COVID-19 
pandemic by temporarily integrating mobile urban 
elements; and the LEARN-IN project (Learning Spaces as 
a key factor of 21st century education & social democracy 
building: towards a new pedagogical era) in partnership 
with the School of Engineering and Architecture of SRH 
University Heidelberg and the Scuola di Architettura da 
Universitá degli Studi di Firenze (School of Architecture at 
the University of Florence). 

In the framework of the School of Architecture's Study 
Centre, the following projects also stand out: the 
development of the urban and functional feasibility study 
for the new Guimarães Court (Ministry of Justice/CMG); 
the project of Conservation, Enhancement and Promotion 
of the Convent of São Francisco de Real (North Regional 
Operational Programme); the development of the Base 
Programme for the outdoor spaces of the Azurém Campus 
(UMinho), and the development of the preliminary study 
for the new headquarters of the Academic Association of 
UMinho, on the Gualtar Campus.

Last but not least, we planted trees in our garden, sowing 
a greener future with optimism.



A WORD FROM THE RECTOR

PALAVRAS DO REITOR 

É quem superiormente dirige 
e representa a Universidade 
do Minho. Rui Vieira de Castro 
revisita, aqui, aspetos essenciais 
de um ano diferente.

As head and representative 
of the University of Minho, 
Rui Vieira de Castro shares his 
impressions, memories and 
imprints of a different year.
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Rui Vieira de Castro
Reitor da Universidade do Minho 
Rector of the University of Minho

1.

De um texto que abre a publicação com que, 
anualmente, se assinala o Dia da Universidade 
espera-se uma apresentação dos factos, dos eventos, 
das medidas e das orientações que caracterizaram 
a vida da UMinho ao longo do ano que passou e, 
também, uma projeção sobre o desenvolvimento 
futuro da Universidade.

Um balanço sobre o caminho percorrido e uma 
projeção dos caminhos a percorrer são, pois, 
requisitos a que importa responder. Sendo este 
exercício feito em pleno auge da crise pandémica, é 
inevitável a ponderação dos impactos da COVID-19.

A pandemia deixou e continuará a deixar marcas 
profundas no nosso viver coletivo. Ela representou 
e continuará a representar um poderoso desafio 
à coesão e solidariedade da nossa sociedade, à 
resiliência das nossas instituições. Desafio a que a 
UMinho teve que responder e continuará a responder.

Olhar para o ano passado obriga a destacar a 
suspensão da atividade presencial da UMinho, tomada 
no dia 10 de março, como o momento de mais difícil 
decisão, pelas suas graves consequências, e assinalar 
a reação da comunidade académica à situação que 
então vivemos como a evidência mais significativa da 
nossa capacidade de enfrentar dificuldades incomuns. 
O livro A Universidade do Minho em Tempos de 
Pandemia, editado no final de 2020 pela UMinho 
Editora, exprime bem a experiência única que a 
Universidade viveu. 

A Universidade fez bem em ter alterado a sua atividade 
no tempo e no modo em que o fez e fez bem em ter 
delineado cedo as grandes linhas de estruturação 
da sua atuação num tempo futuro que se antecipava 
particularmente exigente.

No pano de fundo da crise pandémica, a Universidade 
do Minho continuou o seu percurso, em linha com o 
que havia sido definido no seu plano de atividades para 
2020 e com aquilo que decorre da concretização da 
sua missão e objetivos.

Importa, agora, assinalar os principais aspetos dessa 
atividade.

1.

An opening text for an annual publication that 
celebrates the Day of UMinho is expected to offer 
a description of the facts, events, measures and 
guidelines that characterised life at UMinho throughout 
the year, as well as a projection on the future 
development of the University.

Therefore, to give an account of this journey and to 
delineate the paths to be taken are requirements which 
must be addressed. Bearing in mind that this exercise 
is performed at the height of the pandemic crisis, it is 
inevitable to consider the impacts of COVID-19.

The pandemic has left and will continue to leave 
deep scars on our collective way of living. It 
represented and will continue to represent a 
momentous challenge to the cohesion and solidarity 
of our society, to the resilience of our institutions – a 
challenge to which UMinho had to respond and will 
continue to do so.

Looking back to the past year, one is bound to 
draw attention to the decision of suspending 
UMinho’s face-to-face activity, taken on March 10, 
which proved the most difficult due to its serious 
consequences; and to underscore the reaction of 
the academic community to the situation as the 
epitome of our ability to face unusual difficulties. 
The book A Universidade do Minho em Tempos 
de Pandemia (University of Minho in Times of 
the Pandemic), published at the end of 2020 
by UMinho Press aptly expresses the unique 
experience undergone by the University. 

The University was right to have changed its activity at 
the time and in the manner in which it did, and it was 
right to have outlined early the main structural points of 
its action for an upcoming period which was expected 
to be particularly demanding.

Against the background of the pandemic crisis, the 
University of Minho continued its path, in line with the 
activity plan for 2020, and in close connection with the 
fulfilment of its mission and goals.

In what follows, the main aspects of this activity will be 
highlighted.

Uma Universidade que se afirma 
em tempos adversos 
A University that stands strong 
in times of adversity
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Durante o ano em apreço, o Colégio Doutoral, criado 
em 2019, constituiu os seus órgãos de governo e de 
consulta e iniciou as suas atividades.

A Universidade prosseguiu a sua atividade no campo de 
interação com públicos pré-universitários, este ano com 
versões digitais das iniciativas Universidade de Portas 
Abertas e Melhor Estudante na UMinho.

No quadro da atividade do ObservatóriUM, projeto 
institucional orientado para a promoção de percursos 
académicos dos estudantes, foi iniciado, em 2020, um 
estudo longitudinal sobre prontidão de carreira, tendo 
os primeiros resultados servido de mote ao seminário 
que anualmente o ObservatóriUM promove.

O Projeto Tutorias por Pares e Mentorias UMinho 
conheceu em 2020 um alargamento aos estudantes de 
doutoramento, introduzindo-os em redes internacionais 
de investigação e inovação (mentoria internacional).

O acompanhamento de cerca de 200 estudantes com 
necessidades educativas especiais e a realização de 
ações de sensibilização da comunidade académica para 
as temáticas da deficiência deu corpo às políticas de 
inclusão que a Universidade assume como suas.

Com a colaboração dos seus alumni, a UMinho lançou 
um Programa de Apoio Informático a Estudantes, que 
permitiu providenciar aos estudantes mais carenciados 
meios que lhes permitissem responder às exigências do 
ensino à distância. 

O evoluir da situação pandémica veio colocar no centro 
das preocupações institucionais matérias relativas à 
formação pedagógica dos docentes. A reedição do 
Docência+, curso de formação realizado online em 
parceria com a Universidade de Aveiro, e as Jornadas 
Interinstitucionais de Desenvolvimento Pedagógico, 
alargadas a várias universidades e politécnicos, 
permitiram consolidar este movimento à escala nacional, 
ao mesmo tempo que se aprofundaram as relações 
internacionais neste âmbito. Foi ainda realizada mais 
uma edição do concurso dos Projetos de Inovação e 
Desenvolvimento do Ensino e da Aprendizagem.

Já no final de 2020, a UMinho recebeu o Prémio Boas 
Práticas da Agência Nacional Erasmus+, por um dos seus 
projetos institucionais de mobilidade e viu ser-lhe atribuída 
a Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027, que 
acredita a Universidade para o desenvolvimento da sua 
atividade no âmbito do Programa Erasmus+ da UE.

2.

A Universidade colocou, em 2020/21, 3 155 vagas a 
concurso, no âmbito do Concurso Nacional de Acesso 
a licenciaturas e mestrados integrados, mais 240 que 
no ano anterior. Na 1ª fase do CNA, ficaram preenchidas 
98,4% das vagas, naquilo que constitui o melhor 
resultado de sempre da UMinho.

Em 95% dos cursos oferecidos, a classificação do último 
candidato admitido foi superior à do ano transato, e 
em 3 cursos -  Medicina, Engenharia e Gestão Industrial 
e Engenharia Biomédica -, a classificação mínima de 
entrada foi superior a 18 valores.

Estes resultados espelham bem a confiança dos 
candidatos ao ensino superior na qualidade dos cursos 
da UMinho. 

No final de 2020, a Universidade tinha inscritos cerca 
de 19 600 estudantes de grau, menos 100 que no ano 
anterior. Entre esses estudantes encontravam-se cerca 
de 2 300 estudantes estrangeiros, no que representava 
uma redução de 2,5% face a 2019, uma perda que 
ocorreu sobretudo ao nível dos mestrados e que foi um 
efeito direto da pandemia.

Este mesmo efeito fez-se igualmente sentir ao nível 
das mobilidades outgoing e incoming no âmbito do 
Programa Erasmus+, as quais sofreram uma quebra 
significativa. 

No ano de 2020, a UMinho graduou cerca de 4 400 
estudantes, 1 900 dos quais com o grau de mestre ou 
doutor. Durante este período, a oferta educativa manteve-se 
relativamente estável, com 41 licenciaturas, 16 mestrados 
integrados, 104 mestrados e 58 doutoramentos. A UMinho 
oferece hoje, em associação com outras instituições de 
ensino superior, 10 mestrados e 13 doutoramentos. 

No quadro do regular desenvolvimento dos processos 
de acreditação dos seus cursos, a UMinho submeteu à 
A3ES (Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 
Superior), no último ano, 36 novos cursos, 33 dos quais 
em resultado da reorganização dos mestrados integrados 
nas áreas da psicologia e da engenharia; requereu ainda a 
acreditação de 1 doutoramento e 2 mestrados no âmbito 
do projeto Universidade sem Fronteiras, o mais ambicioso 
programa de cooperação entre as universidades 
da Galiza e do Norte de Portugal. No último ano, a 
Universidade viu serem acreditados 13 cursos novos e 78 
que se encontravam em funcionamento.

2.

In 2020/21, the University offered 3,155 places under 
the National Competition for Access to undergraduate 
and integrated master’s degrees, 240 more than in 
the previous year. In the 1st phase of the Competition 
alone, 98.4% of the places were filled, which constitutes 
UMinho’s best result yet.

In 95% of the degrees, the classification of the last candidate 
admitted was higher than that of the previous year, and 
in three degrees – Medicine, Industrial Engineering and 
Management and Biomedical Engineering –, the minimum 
entrance classification was above 18 points (out of 20).

These results are a good testimony of the confidence 
of higher education candidates in the quality of UMinho 
degrees. 

At the end of 2020, the University had approximately 
19,600 students enrolled in degree-awarding 
programmes, 100 fewer than the previous year. This 
number included about 2,300 foreign students, 
representing a 2.5% reduction compared to 2019. This 
loss, which occurred mainly in master’s degrees, was a 
direct effect of the pandemic.

The very same effect took a toll on the outgoing and 
incoming mobilities under the Erasmus+ Programme, 
which suffered a significant decrease.

In 2020, UMinho graduated about 4,400 students, 1,900 
of whom with a master’s or doctoral degree. During this 
period, the educational offer remained relatively stable, 
with 41 undergraduate degrees, 16 integrated master’s 
degrees, 104 master’s degrees and 58 doctoral degrees. At 
present, UMinho offers 10 master’s degrees and 13 doctoral 
degrees jointly with other higher education institutions.

As for the regular development of the degree accreditation 
processes, last year UMinho submitted to the Agência de 
Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (Agency for 
Assessment and Accreditation of Higher Education – A3ES) 
36 new degree programmes, 33 of which resulting from the 
reorganisation of integrated master’s degrees in the fields 
of psychology and engineering. UMinho further requested 
the accreditation of 1 doctoral degree and 2 master’s 
degrees under the project University without Borders, 
the most ambitious cooperation programme between the 
universities of Galicia and Northern Portugal. In the last year, 
the University had 13 new degrees accredited, in addition to 
a further 78 that were already in operation.

During the year under review, the Doctoral College, created 
in 2019, constituted its governing and consultation bodies 
and initiated its activities.

The University continued its activity in the field of 
interaction with pre-university audiences, this year with 
digital versions of the initiatives Universidade de Portas 
Abertas (Open Doors University) and Melhor Estudante na 
UMinho (Best UMinho Student).

Within the framework of ObservatóriUM, an institutional 
project aimed at promoting students’ successful academic 
trajectories, a longitudinal study on career readiness was 
initiated in 2020. The preliminary results have provided the 
motto for the annual seminar promoted by the ObservatóriUM.

In 2020, the Project Tutorias por Pares and Mentorias 
UMinho (Tutoring and Mentoring Project) was extended to 
doctoral students, integrating them in international research 
and innovation networks (international mentoring).

The monitoring of nearly 200 students with special 
educational needs and the promotion of awareness-
raising activities on disability issues among the academic 
community substantiated the inclusion policies fully 
endorsed by the University.

With the collaboration of its alumni, UMinho launched 
a Programme of IT Support to Students which allowed 
underprivileged students to be provided with the necessary 
means to respond to the demands of remote education.

The evolution of the pandemic situation has placed matters 
related to the pedagogical training of teachers at the centre 
of institutional concerns. The second edition of Docência+ 
(Teaching+), an online training course in partnership with 
the University of Aveiro, and the Jornadas Interinstitucionais 
de Desenvolvimento Pedagógico (Interinstitutional Sessions 
on Pedagogical Development), extended to several 
universities and polytechnics, enabled the consolidation of 
this movement at the national level, while strengthening 
international relations. Another edition of the Projetos de 
Inovação e Desenvolvimento do Ensino e da Aprendizagem 
(Competition for Innovation and Development of Teaching 
and Learning Projects) was also held.

By the end of 2020, UMinho was the recipient of the Best 
Practices Award from the Erasmus+ National Agency for 
one of its institutional mobility projects and was awarded 
the Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027, which 
accredits the University for the development of its activity 
under the EU Erasmus+ Programme.
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Open Access Policy Alignment Strategies for European 
Union Research. A Universidade promoveu em 2020 
dois eventos importantes neste domínio: a ConfOA - 
Conferência Luso-Brasileira de Ciência Aberta e o Fórum 
de Gestão de Dados de Investigação.

No AvePark foi iniciada a construção do edifício do 
TERM Research Hub – Instituto Cidade de Guimarães 
de Materiais Biomédicos Avançados, numa parceria 
entre a UMinho e a Câmara Municipal de Guimarães. 
O edifício, que acolherá atividade do I3BS, resulta 
de uma candidatura aprovada no âmbito do Roteiro 
Nacional das Infraestruturas de Investigação de 
Interesse Estratégico.

Ainda no âmbito das infraestruturas, importa registar 
o financiamento atribuído à UMinho que permitirá 
alojar o MIRRI, Infraestrutura pan-europeia de recursos 
microbiológicos, a única infraestrutura europeia de 
investigação sediada em Portugal.

Durante o ano transato, no edifício do CIIES - Centro 
de Investigação, Inovação e Ensino Superior, em Vila 
Nova de Famalicão, a UMinho iniciou a instalação de 
um novo polo, através da localização de laboratórios de 
Biotecnologia Alimentar e de Micro e Nano Fabricação, 
prevendo-se no futuro próximo a instalação de novos 
projetos nas áreas da Eletrónica, Mecânica, Têxtil e 
Física, assim como de spin-offs.

No plano regulamentar, foram aprovados o Regulamento 
de Bolsas de Investigação Científica da Universidade 
do Minho e o Regulamento da Carreira, Recrutamento, 
Contratação e Avaliação do Desempenho do Pessoal 
Investigador em Regime de Direito Privado da 
Universidade de Minho.

4.

No domínio da interação com a sociedade, a atividade 
da UMinho organizou-se, em 2020, sobre um vasto 
número de projetos e um significativo número de 
estruturas, de unidades culturais a unidades de interface, 
incluindo ainda entidades integrantes do sistema 
científico e tecnológico nacional.

A colaboração entre a UMinho e os municípios tem nos 
projetos conjuntos o Laboratório Colaborativo ProChild - 
CoLab Contra a Pobreza e a Exclusão Social e o Município 
de Guimarães um excelente exemplo. Como tem, 
igualmente, nos projetos de recuperação do património 

3.

Em 2020, a UMinho viu serem aprovados 112 novos 
projetos de investigação, dos quais 15 projetos 
europeus, 37 projetos internacionais, 34 projetos no 
âmbito do PT 2020 e 26 outros projetos nacionais; o 
conjunto de projetos europeus/internacionais ficou 
próximo de 50% do total de projetos. A estes projetos 
corresponde um financiamento global de 36,66 M€, com 
valores que se aproximam dos anos anteriores, tendo 
hoje a Universidade cerca de 650 projetos em curso, no 
valor de aproximadamente 150 M€.

Estes projetos são desenvolvidos por um largo corpo 
de docentes e investigadores, que inclui, hoje, cerca de 
380 investigadores contratados, 550 bolseiros e cerca 
de 480 bolseiros de doutoramento.

Respondendo às novas exigências colocadas pela 
FCT no que concerne à formação dos bolseiros de 
investigação, a UMinho aprovou um Curso de Formação 
Especializada em Fundamentos para a Investigação 
Científica, com o qual se pretende contribuir para uma 
efetiva capacitação de todos aqueles que trabalham 
como bolseiros de investigação.

Foi iniciado um esforço de sistematização da atividade 
científica da UMinho. A publicação Research and 
Innovation, reportada à atividade da Universidade em 
2018, dá conta da intensidade da investigação científica 
da Instituição e dos seus centros.

Foi lançada a primeira edição do Prémio de Iniciação 
à Investigação Científica, que mobilizou um elevado 
número de centros de investigação, com o objetivo  
de permitir aos estudantes dos cursos de formação 
inicial uma oportunidade de aproximação a contextos 
reais de investigação científica e de inserção em 
equipas de investigação.

A Universidade prosseguiu a sua aposta no 
domínio da Ciência Aberta, com o lançamento do 
dataRepositóriUM, repositório de dados científicos da 
UMinho que permitirá partilhar, publicar e gerir dados 
de investigação. O financiamento do projeto PortAberta 
- Portal de Investigação para a Ciência Aberta vem 
permitir reforçar a aposta da Universidade neste âmbito.

A UMinho mantém participação ativa em importantes 
projetos europeus no domínio da ciência aberta, como o 
OpenAIRE Advance, o RCAAP – Repositórios Científicos 
de Acesso Aberto de Portugal ou o PASTEUR4OA - 

3.

In 2020, 112 new research projects were approved – 15 
European projects, 37 international projects, 34 projects within 
the scope of PT 2020 and 26 other national projects. Together, 
European and international projects accounted for nearly 50% 
of the total number of projects. These projects corresponded 
to an overall funding of 36.66 M€, with amounts similar to 
previous years. Currently the University has approximately 650 
ongoing projects, totalling around 150 M€.

These projects are developed by a large body of lecturers and 
researchers, which presently includes about 380 researchers, 
550 grant holders and about 480 doctoral grant holders.

Responding to the new FCT requirements with regard to 
the training of research grant holders, UMinho approved 
a Specialised Training Course in Fundamental Topics for 
Scientific Research. This initiative aims to contribute to the 
effective qualification of all those who work as research 
grant holders.

An effort was initiated aimed at maintaining a systematic 
record of the scientific activity carried out by UMinho. 
The publication Research and Innovation, describing the 
University’s activity in 2018, reflects the vitality of the 
scientific research conducted at UMinho and its centres.

The first edition of the Prémio de Iniciação à Investigação 
Científica (Award for Initiation to Scientific Research) was 
launched, which mobilised a large number of research 
centres, with the aim of offering an opportunity to approach 
real contexts of scientific research and integration in 
research teams to students enrolled in undergraduate and 
integrated master’s degrees.

The University continued to pursue its commitment to 
Open Science, with the launch of dataRepositóriUM, 
UMinho’s scientific data repository that will allow for sharing, 
publishing, and managing research data. The funding 
awarded to the PortAberta project - Portal de Investigação 
para a Ciência Aberta (Research Portal for Open Science) will 
allow the University to invest further in this area.

UMinho remains actively engaged in important European 
projects in the field of open science, such as OpenAIRE 
Advance, RCAAP - Repositórios Científicos de Acesso Aberto 
de Portugal (Open Access Scientific Repositories of Portugal), 
or PASTEUR4OA - Open Access Policy Alignment Strategies 
for European Union Research. In 2020, the University 
promoted two important events in this field: the ConfOA 
Conferência Luso-Brasileira de Ciência Aberta (Luso-Brazilian 

Conference on Open Science) and the Fórum de Gestão de 
Dados de Investigação (Research Data Management Forum).

At AvePark, the construction of the TERM Research 
Hub - Instituto Cidade de Guimarães de Materiais 
Biomédicos Avançados (City of Guimarães Institute for 
Advanced Biomedical Materials) is currently underway, 
in a partnership between UMinho and the Municipality of 
Guimarães. The building, which will host I3BS activities, 
is the result of an application procedure approved under 
the Roteiro Nacional das Infraestruturas de Investigação 
de Interesse Estratégico (National Roadmap of Research 
Infrastructures of Strategic Relevance).

Still in the scope of infrastructure, it is important to 
mention the funding allocated to UMinho, which will allow 
us to harbour MIRRI, a pan-European infrastructure of 
microbiological resources, the only European research 
infrastructure based in Portugal. 

During the past year, at the CIIES – Centro de Investigação, 
Inovação e Ensino Superior (Research, Innovation and Higher 
Education Centre), in Vila Nova de Famalicão, UMinho 
began to set up a new pole, where laboratories of Food 
Biotechnology and Micro and Nano Manufacturing will be 
located. In the near future, new projects in the areas of 
Electronics, Mechanics, Textiles and Physics, as well as spin-
off companies should also be implemented.

At regulatory level, two important documents were approved: 
the University of Minho Regulamento de Bolsas de Investigação 
Científica (Regulation for Scientific Research Grants) and the 
University of Minho Avaliação do Desempenho do Pessoal 
Investigador em Regime de Direito Privado (Regulation for 
Career, Recruitment, Hiring and Performance Assessment of 
Research Staff under Private Law).

4.

In the field of interaction with society, UMinho’s activity 
in 2020 translated into a vast number of projects and a 
significant number of structures, from cultural units to 
interface units, including several entities from the national 
scientific and technological system.

The partnership between the Laboratório Colaborativo 
ProChild - CoLab Contra a Pobreza e a Exclusão Social 
(Collaborative Laboratory ProChild - CoLab Against 
Poverty and Social Exclusion) and the Municipality of 
Guimarães is an outstanding example of collaboration. 
Other excellent examples are the projects for the 
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caminho para uma nova morfologia organizacional, 
com as unidades orgânicas a serem dotadas de maior 
autonomia na gestão de recursos, requerida pelo seu 
nível de maturidade e complexidade da sua atividade. 

A Universidade conclui o processo de revisão da 
orgânica das suas unidades de serviços. Foi um 
trabalho demorado, não isento de tensões, que se 
traduziu numa transformação significativa da forma 
de organização e de articulação das nossas unidades 
de serviços partilhados, que reconhecidamente 
necessitavam de uma adequação às novas 
circunstâncias da Universidade. 

A Universidade prosseguiu a qualificação dos seus 
corpos de trabalhadores, tendo sido abertos, no ano 
transato, 39 posições para docentes de carreira, 16 
posições para investigadores de carreira, 98 posições 
a termo resolutivo para investigadores, 6 posições por 
tempo indeterminado para trabalhadores técnicos, 
administrativos e de gestão (TAG) e 36 posições a 
termo resolutivo para trabalhadores TAG. 

A Universidade viu recertificado o seu sistema interno 
de garantia de qualidade. A A3ES reconheceu o 
elevado grau de maturidade que o sistema atingiu, 
apreciando-o muito positivamente, após um processo 
de avaliação exigente que contou com uma ampla 
participação das nossas unidades orgânicas e de 
serviços. Neste âmbito, deu-se continuidade à 
introdução de instrumentos de perceção e reflexão 
nas vertentes Ensino, Investigação e Serviços, bem 
como de mecanismos de sinalização e auditoria na 
vertente Ensino. Promoveu-se o Evento Anual da 
Qualidade, dedicado à discussão das novas versões 
dos instrumentos e mecanismos da vertente de 
Investigação do SIGAQ-UM.

Prosseguiu o trabalho de otimização dos processos 
organizacionais, visando a continuação da 
desmaterialização, a eficiência organizacional e a 
transparência dos circuitos de decisão, destacando-se
o processo de provas públicas de mestrado e de 
doutoramento, bem como o processo de avaliação do 
pessoal técnico, administrativo e de gestão.

Foram elaborados modelos de referência para abertura 
de concursos e fundamentação de decisões de júris 
relativos a carreiras docente e de investigação, bem 
como para a formulação e aferição de objetivos 
no âmbito da avaliação de trabalhadores técnicos, 
administrativos e de gestão. 

edificado, do Teatro Jordão e Garagem Avenida, ainda em 
Guimarães, da valorização do Convento de S. Francisco de 
Real e da área arqueológica das Carvalheiras, em Braga, 
ou projetos educativos como o das media arts.

As unidades culturais e diferenciadas da Universidade 
do Minho contribuíram para a densificação da 
política cultural da Instituição, através de um amplo 
e diversificado conjunto de projetos museológicos, 
expositivos, de intervenção científica e cultural.

Merece também realce a valorização do património da 
Universidade, com reforço da centralidade cultural do 
edifício do Largo do Paço, designadamente através da 
atividade da Nova Galeria do Paço e da Loja Oficial da 
Universidade. 

Em 2020, a UMinho passou a integrar dois novos 
laboratórios colaborativos: Colab Vines & Wines, 
através da participação na ADVID - Associação para 
o Desenvolvimento da Viticultura Duriense, e BUILT 
CoLAB - Laboratório Colaborativo para o Ambiente 
Construído do Futuro, sendo agora oito o número de 
estruturas do sistema científico e tecnológico nacional 
deste tipo em que participa.

A colaboração com o setor empresarial teve expressão 
significativa. O projeto UMinho e Bosch continuou na 
sua 3ª fase de execução, com os projetos SensibleCar, 
EasyRide e Factory of the Future. Através da UMinho 
Exec deu continuidade à sua intensa atividade de 
formação de executivos e de quadros superiores.

Foi atribuído o selo de spinoff UMinho a 2 novas 
empresas: Electron SoftView e GreenADN. O Barómetro 
Inventa – Patentes Made in Portugal 2020 colocou a 
UMinho no topo das entidades requerentes com origem 
em Portugal.

A UMinho Editora, que publicou 20 livros em 2020, 
afirmou-se como projeto vibrante, acolhendo e editando, 
em acesso aberto, revistas publicadas na Universidade e 
promovendo a edição de livros físicos e eletrónicos.

5.

Ao longo do ano transato, o desenvolvimento 
institucional constituiu uma área de atuação prioritária.

A assinatura de um contrato-programa entre a 
Universidade e a sua Escola de Medicina abriu 

renovation of Teatro Jordão and Garagem Avenida, also 
in Guimarães, and the project for the rehabilitation of the 
Convent of S. Francisco de Real and the archaeological 
area of Carvalheiras, in Braga, as well as educational 
projects such as that of media arts.

The cultural and differentiated units of the University of 
Minho contributed to the densification of the institution's 
cultural policy, through a wide and diversified set of museum, 
exhibition, scientific and cultural intervention projects.

Also noteworthy is the enhancement of the University’s 
heritage, through the reinforcement of the cultural 
centrality of the Largo do Paço building, namely through 
the activity of Nova Galeria do Paço and the University 
Official Store. 

In 2020, UMinho joined two new collaborative laboratories: 
CoLAB Vines & Wines, through participation in ADVID - 
Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense 
(Association for the Development of Viticulture in Douro); 
and BUILT CoLAB - Laboratório Colaborativo para o 
Ambiente Construído do Futuro (Collaborative Laboratory 
for the Built Environment of the Future). At present, 
UMinho is a member of eight such structures belonging to 
the national scientific and technological system.

The cooperation with the business sector was significant. 
The UMinho and Bosch project proceeded in its 3rd execution 
phase, with the SensibleCar, EasyRide and Factory of 
the Future projects. UMinho Exec continued its intense 
activity in the training of executives and senior staff.

The UMinho spin-off seal was awarded to 2 new companies: 
Electron SoftView and GreenADN. In addition, the 
Barómetro Inventa (Inventa Barometer) - Patents Made 
in Portugal 2020 placed UMinho at the top of applicant 
entities based in Portugal.

UMinho Press, which published 20 books in 2020, has 
established itself as a vibrant project, welcoming and 
editing open access journals published at the University 
and promoting the edition of physical and electronic books.

5.

Over the past year, institutional development has been a 
priority area of activity.

The signature of a programme-contract between the 
University and the School of Medicine paved the way for a 

new organisational morphology, whereby organic units 
are endowed with greater autonomy in management, 
as a result of their level of maturity and complexity of 
its activities.

The University concluded reviewing the structure of 
its service units. It was a time consuming process, not 
without some tension, which translated into a significant 
transformation of the form of organisation and articulation 
between our shared services units, which needed to adapt 
to the new circumstances of the University.

The University proceeded with the qualification of its 
staff. Last year several positions opened, namely: 39 
positions for career teachers, 16 positions for career 
researchers, 98 fixed-term competitions for researchers, 
6 open-ended competitions for technical, administrative 
and management staff, and 36 fixed term competitions 
for technical, administrative and management staff. 

The University’s internal quality assurance system was 
recertified. The Agência de Avaliação e Acreditação 
do Ensino Superior (Agency for Assessment and 
Accreditation of Higher Education - A3ES) recognised 
the high degree of maturity that the system has 
achieved and made a very positive assessment, 
following a stringent evaluation process which was 
widely participated by our organic and services units. 
In this context, the University continued with the 
introduction of perception and reflection instruments 
focused on the areas of Teaching, Research and 
Services; and of flagging and auditing mechanisms in 
the Teaching dimension. Moreover, the Evento Anual 
da Qualidade (Annual Quality Event) was focused 
on discussing new versions of the instruments and 
mechanisms aimed at the Research dimension of 
SIGAQ-UM.

Further efforts were devoted to the optimisation of 
organisational processes, aiming at the continuation 
of dematerialisation, organisational efficiency, and 
transparency of decision-making circuits, particularly 
with regard to public master’s and doctoral 
examinations, as well as the assessment of technical, 
administrative and management staff.

Reference documents were drawn up to serve as 
models for the opening of competitions and for the 
substantiation of jury decisions related to teaching 
and research careers, as well as for the formulation 
and measurement of objectives to assess technical, 
administrative and management staff. 
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Portugal, em Azurém, das salas de experimentação 
animal e terminal, na Escola de Medicina, e das obras 
de conversão de um espaço exterior da Escola de 
Arquitetura em espaço oficinal, para alojamento 
provisório da Licenciatura em Artes Visuais.

Em 2020 foram lançados os concursos para 
adaptação da clínica de Optometria, na Escola de 
Ciências, para alojamento em Gualtar da infraestrutura 
de investigação MIRRI e para a instalação de novos 
laboratórios pedagógicos da Escola de Enfermagem.

Em 2020 destacou-se o papel ativo dos Serviços de 
Gestão dos Campi e Infraestruturas na implementação 
de medidas de mitigação e controlo da propagação 
do SARS-Cov-2, e do Gabinete de Qualidade, 
Saúde, Segurança, Ambiente e Sustentabilidade, no 
diagnóstico das necessidades relativas às condições 
gerais de Segurança e Saúde do Trabalho de todos os 
edifícios da UMinho.

7.

O ano transato foi um ano "às avessas". O “desconcerto” 
do tempo que vivemos fica retratado também na 
organização inversa que adotamos para esta publicação.

Foi um tempo duro, em que a UMinho enfrentou 
desafios que nenhum de nós esperaria, mas que a 
Universidade conseguiu superar, com o compromisso 
sempre renovado dos seus estudantes, professores e 
investigadores e trabalhadores técnicos, administrativos 
e de gestão.

A Universidade manteve o seu rumo, orientada 
pela sua missão e pelos objetivos que a regulam. A 
resposta que a Universidade foi capaz de dar à crise 
pandémica foi exemplar no apoio às populações e às 
entidades do sistema de saúde. A Universidade, nas 
áreas da educação, da investigação, da interação com a 
sociedade, da internacionalização, não viu o seu projeto 
institucional suspenso, antes o reinventou face àquelas 
que foram e são as suas novas circunstâncias.

Permanecem importantes desafios à nossa frente. 
Desde logo o retomar da nossa atividade no regime 
presencial que nos é próprio. Mas outros se nos 
impõem para que a UMinho continue a afirmar a sua 
relevância para as pessoas, para a região e para o País. 
São exemplos desses desafios, o reforço dos níveis 
de autonomia e de responsabilidade das unidades 

Foram planeados e implementados mecanismos de 
cibersegurança que assegurem níveis adequados de 
confidencialidade, integridade e disponibilidade de toda 
a informação crítica para a UMinho. Refira-se a produção 
de recomendações para a mitigação do risco cibernético 
associado à realização, por videoconferência, de provas 
públicas conducentes ao grau de mestre e doutor, bem 
como aos títulos de agregado e de especialista, e ainda 
de reuniões de júris de concursos para as carreiras 
docentes e de investigação.

Procedeu-se ao planeamento e introdução faseada 
de melhorias nas soluções informáticas relativas a 
processos académicos e à modernização das tecnologias 
de interação, tendo sido introduzida, no ecossistema 
tecnológico da UMinho, uma app para dispositivos 
móveis que agiliza o acesso a diversas funcionalidades do 
Portal Académico e da Intranet da UMinho.
 
No âmbito da formação dos trabalhadores, foram 
elaborados e aplicados questionários dirigidos aos 
trabalhadores técnicos, administrativos e de gestão para 
avaliar a percepção e tipos de necessidades de formação 
contínua específica, tendo sido planeado e desenvolvido 
um catálogo de formação contínua específica.

6. 

Em 2020 prosseguiu-se com estudos prévios 
conducentes, a um Plano de Desenvolvimento Integrado 
do Campus de Gualtar, e de estudos de beneficiação 
da articulação do campus de Gualtar com a cidade 
de Braga. Em particular merece destaque o projeto 
relativo a uma intervenção a realizar no topo norte do 
campus, no âmbito de um protocolo assinado com a 
Câmara Municipal de Braga, que envolve a reflorestação 
e requalificação de toda essa área, dotando-a de 
condições de prática desportiva e de atividades de lazer.

Para o acompanhamento da conceção e projeto do 
edifício da Nova Sede da AAUMinho, em Gualtar, foi 
constituído um Grupo de Trabalho e foi desenvolvido 
um estudo prévio pelos Serviços de Gestão dos 
Campi e Infraestruturas, em estreita articulação com 
o Centro de Estudos da Escola de Arquitetura.

Em 2020, prosseguiu a obra de construção
do edifício TERM RES Hub - Instituto Cidade de
Guimarães, no AvePark, e foi iniciada a construção do 
Active-Learning Centre, em Gualtar. Foram concluídas 
as obras de beneficiação das instalações do MIT-

Cybersecurity mechanisms were planned and 
implemented to ensure adequate levels of 
confidentiality, integrity, and availability of all critical 
information for UMinho. In this respect, it should 
be highlighted that recommendations have been 
issued for mitigating the cyber risk associated with 
videoconferencing public examinations for master’s 
and doctoral degrees, and for the titles of habilitated 
and specialist lecturer, as well as jury meetings of 
competitions for teaching and research careers.

UMinho carried out the planning and phased 
introduction of improvements in IT solutions related 
to academic processes and the modernisation of 
interaction technologies. In particular, the UMinho 
technological ecosystem now includes a mobile device 
app which facilitates access to various features of the 
Academic Portal and UMinho’s Intranet.

As part of staff training, questionnaires were 
designed and applied to technical, administrative and 
management workers to assess the perception and 
needs for specific continuous training. As a result, a 
specific continuous training catalogue was planned 
and developed.

6. 

In 2020, preliminary studies were carried out with the aim of 
developing an Integrated Development Plan for the Gualtar 
campus. Furthermore, beneficiation studies were conducted 
to explore ways of enhancing the connection between 
the Gualtar campus and the city of Braga. Particularly 
noteworthy is the project for an intervention to be carried 
out at the northern part of campus, under a memorandum 
of understanding signed with the Municipality of Braga. The 
project involves the reforestation and requalification of that 
area to provide it with the necessary conditions for sports 
and leisure activities.

To monitor the conception and design of the New 
Headquarters of the UMinho Student Union in Gualtar, 
a Working Group was created, and a preliminary 
study was developed by the Campi and Infrastructure 
Management Services in close cooperation with the 
Centre for Studies of the School of Architecture.

In 2020, construction work of the Active-Learning Centre 
was initiated, and the construction of the TERM RES 
Hub – City of Guimarães Institute building continued 
at AvePark. Other renovation works were concluded at 

the MIT-Portugal facilities in Azurém, and at the animal 
and terminal experimentation rooms at the School of 
Medicine. Furthermore, modification works were carried 
out at an exterior area at the School of Architecture to 
transform it into a workshop area for temporary housing 
of the undergraduate degree in Visual Arts.

In 2020, several tender procedures were launched, 
namely for the adaptation of the Optometry clinic at the 
School of Sciences, for the housing of the MIRRI research 
infrastructure in Gualtar, and for the setting up of new 
pedagogical laboratories at the School of Nursing.

Furthermore, in 2020, an important aspect to highlight is 
the active role undertaken by the Campi and Infrastructure 
Management Services in implementing mitigation and 
control measures against the spread of SARS-Cov-2; and by 
the Quality, Health, Safety, Environment and Sustainability 
Office in identifying the requirements for safe and healthy 
working conditions in all UMinho buildings.

7.

The past year was an “upside down” year. The 
“disconcertion” of the time lived is also portrayed in the 
reverse organisation of this publication.

It was a harsh time, during which the University faced 
challenges that none of us would expect, but which 
the University was able to overcome, thanks to the 
unflagging commitment of its students, lecturers and 
researchers, as well as technical, administrative and 
management staff.

The University remained on its course, always guided 
by its mission and the goals that regulate it. The 
response that the University was able to give to the 
pandemic situation was exemplary in the support of 
populations and entities of the health system. With 
regard to education, research, interaction with society, 
and internationalisation, the University did not suspend 
its institutional project, but rather reinvented it in view 
of its new circumstances.

Important challenges remain ahead of us. Chief 
among them is resuming our normal face-to-face 
activity. However, there are others we must face to 
ensure that UMinho continues to assert its relevance 
to the people, to the region and to the Country. 
Some of those challenges entail increasing the 
autonomy and responsibility of the organic units, by 



orgânicas, alargando a experiência dos contratos-
programa, a diversificação da oferta educativa, 
incluindo de forma sistemática cursos de curta duração, 
o reforço do ecossistema de inovação, consolidando 
o sistema de unidades científicas e tecnológicas do 
universo da UMinho, o reforço da presença internacional 
da Universidade, incrementando a nossa presença em 
redes europeias, a modernização administrativa, com 
a melhoria na transparência e eficiência dos processos, 
a qualificação do edificado, explorando novas 
oportunidades de financiamento, e ainda, e sempre, a 
sustentabilidade financeira da Instituição. 

O caminho a percorrer sê-lo-á, como sempre, feito 
com base nos princípios estatutários que nos orientam 
- o respeito e a promoção da dignidade da pessoa 
humana, da igualdade, da participação democrática, 
do pluralismo de opiniões e de orientações. Sê-lo-á 
também no quadro que nos carateriza de promoção de 
uma cultura de qualidade e da procura da excelência 
fundada na responsabilidade e na pública prestação 
de contas, bem como na promoção da coesão e 
solidariedade intrainstitucionais.

extending the experience of programme-contracts; 
diversifying the educational offer, by systematically 
including short-duration courses; strengthening 
the innovation ecosystem, by consolidating the 
system of scientific and technological units of 
UMinho’s universe; boosting the University’s 
international presence, particularly in European 
networks; modernising administrative processes, by 
improving transparency and efficiency; rehabilitating 
the institution’s buildings, by exploring new 
opportunities for funding; and, as always, ensuring 
the financial sustainability of UMinho. 

The road ahead will be, as ever, illuminated 
by the statutory principles that guide us – the 
respect and promotion of human dignity, 
equality, democratic participation, pluralism of 
opinions and orientations. And, as ever, we will 
continue to strive for the promotion of a culture 
of quality and pursuit of excellence, grounded on 
responsibility and public accountability, as well as 
on the promotion of intra-institutional cohesion 
and solidarity.
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UM ANO ÀS AVESSAS

AN UPSIDE DOWN YEAR

Penso que sonho. Se é dia, a luz não chega 
para alumiar o caminho pedregoso; se é 
noite, as estrelas derramam uma claridade 
desabitual.
Caminhamos e parece tudo morto: o 
tempo, ou se cansou já desta caminhada e 
adormeceu, ou morreu também. Esqueci 
a fisionomia da paisagem e apenas vejo 
um trémulo ondular de deserto, a silhueta 
carnuda e torcida dos cactos, as pedras 
ásperas da estrada.
Chove? Qualquer coisa como isso. E 
caminhando sempre, há em redor de nós a 
terra cheia de silêncio.
Será da própria condição das coisas serem 
silenciosas agora?

Carlos de Oliveira, “Insónia”, 
Terra de Harmonia.






