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Contributos para o Desenvolvimento Social e Económico

Paulo J. S. Cruz

Professor Catedrático

SMART CITIES TOUR 2018

ColaboraçãoParceiros

Sustentabilidade Económica e Financeira

Instituto de Design - Guimarães

17 de fevereiro
Cerimónia de Posse do Reitor e da Comissão Instaladora

11 de agosto
Decreto-Lei n.º 402/73

73 74
Mudar o País através da educação!
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A cidade de Braga concentraria o núcleo principal da proposta do ensino superior à escala distrital. 

Guimarães e V. N. de Famalicão seriam equipadas com secções do futuro instituto politécnico de Braga dotadas 

dos seguintes cursos: Eng.ª Têxtil, Eletricidade e Estética Industrial; Eng.ª de Máquinas e Estética Industrial. 
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Panfleto da Unidade Vimaranense apelando à participação da população 

em defesa da localização da Universidade do Minho em Guimarães

Panfleto anónimo contra o Governador Civil de Braga, acusando-o de 

favorecimento dos interesses da cidade de Guimarães

Despacho 61/76 da tutela determinando:

§ A Universidade do Minho teria dois polos, localizando-se um no concelho de Braga e outro no

concelho de Guimarães;

§ No polo de Guimarães ficarão implantadas as instalações destinadas ao ensino dos cursos de

Tecnologia (Engenharia);

§ Em cada um dos polos as instalações definitivas da Universidade do Minho serão do tipo

concentrado;

§ Dada a necessidade de uma ou outra disciplina de um

dado curso ter de ser ministrado em polo diferente

daquele em que o curso está instalado, deverá a

Universidade do Minho providenciar no sentido de

dispor de meios de transporte adequados, quer para o

transporte de docentes, quando o ensino em causa for

de tipo “papel e lápis”, quer de alunos, quando de

natureza experimental.
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A bipolarização do Ensino Superior na região do Minho foi a opção do Governo […].

A C.I.U.M. considera esta “solução” incompatível com o conceito que sempre defendeu de

Universidade, a menos que o Governo considere possível […] instalar duas universidades a 20

quilómetros de distância uma da outra.

Os membros da C.I.U.M. consideram, por unanimidade, que se trata de uma incompatibilidade de

pontos de vista insanável e como tal, também por unanimidade, põem à disposição do ministro os

seus lugares […] a colocar nas mãos do Governo a decisão sobre a oportunidade da sua

substituição.

Em setembro de 1976, uma resolução do Conselhos de Ministros do Governo Constitucional, liderado

por Mário Soares, definia finalmente a posição do novo Governo sobre esta matéria.

Defendendo que “a criação de uma Universidade de tipo bipolar para o Minho, com um polo em Braga e

outro em Guimarães, pode aproveitar, com utilidade, do ambiente humanista da zona bracarense, e do

pragmatismo industrial da zona de Guimarães…”, o Conselho de Ministros tomava a seguinte

deliberação:

§ Manter em Braga o funcionamento dos cursos já aprovados para a Universidade do Minho: Línguas

Vivas e Relações Internacionais e Formação de Professores para o Ensino Preparatório e Secundário,

incluindo a lecionação de disciplinas próprias à formação de base dos cursos de Engenharia cujo ciclo

complementar é ministrado em Guimarães.

§ Impulsionar, em Guimarães, o arranque em 1977/78 dos cursos de Engenharia no que respeita à

lecionação das disciplinas de aplicação que constituem o ciclo complementar destes cursos e cuja

formação básica e comum foi ministrado nos primeiros anos, em Braga.
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Década 1980-1989 1990-1999 2000-2009

Alunos 1068 5833 15958

Pessoal docente 173 584 1148

Funcionários 215 425 616

Cursos 15 34 78

Década 1980-1989 1990-1999 2000-2009

Graduados 1709 9274 27181

19.100 estudantes + 1.500 online

1.300 docentes     1.274 com Doutoramento            280 investigadores    155 com Doutoramento                880 funcionários

8.100 licenciatura 4.600 mestrado integrado

4.500 mestrado 1.900 doutoramento

55 licenciaturas e mestrados integrados 110 cursos de mestrado 57 programas de doutoramento 62.000 graduados
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600
entre as 600 melhores do mundo, segundo o 
Times Higher Education 2015-16

100
entre as 100 melhores do mundo, com 
menos de 50 anos, segundo o THE 2014

1
melhor universidade portuguesa no CWT 
leiden ranking

12
centros avaliados internacionalmente com 
Excecional ou Excelente

400
projetos I&D

1
melhor universidade no ranking da 
associação europeia de desporto 
Universitário em 2012

1642
publicações científicas ISI/WOS (2015)

1997
publicações científicas Scopus (2015)

1
relatório de sustentabilidade registado no 
Global Reporting Initiative

76,8M€
impacto económico direto

40
spin-offs

36 / 2015
pedidos de patente/ano

6
unidade de interface

5200
bolsas de ação social escolar

120
bolsas de mérito escolar

50
bolsas do fundo social de emergência

12
unidades culturais e diferenciadas

600
eventos culturais/ano
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Empresas Alumni

530 empresas
Volume de 
negócios:
€1.200M

VAB: 
€218M

Volume de 
negócios 
médio:
€2,2M

Colaboradores:
13.700 

Colaboradores 
com ensino 

superior: 27%
(Portugal: 17%)

Despesas 
em I&D: 

0,4% 
vol. negócios

Valor 
investimentos 

I&D:
€ 3,4 M

Fonte: Reitoria e base de dados AMADEUS

Distribuição das empresas por NUTS2

Empresas Alumni

88%

6%
5% 1

Norte

Centro

AML
Outros
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Patentes das Universidades portuguesas: 1995-2017
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...constituir-se como a universidade 

portuguesa com maior impacto no 

desenvolvimento socioeconómico.

A UMinho assumiu como objetivo estratégico para 2020:

Plano Estratégico UMinho 2020 – Crescimento sustentado para cumprir o futuro
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Proposta da Unidade Vimaranense sobre a localização da Faculdade de Tecnologia em Guimarães, 1975.

Ao longo de três anos de um processo

conturbado, que ocorreu entre os finais

de 77 e 80, o APR elaborou, a par com a

definição das áreas e da configuração dos

polos de Azurém e Gualtar, as propostas

de Programa e os Planos Gerais para as

suas Instalações Definitivas.

O Plano de Urbanização de Guimarães ao propor a passagem de uma circular urbana que cortava todo o sector norte

da área inicialmente considerada, vinha afetar também a implantação prevista para os edifícios no Plano APR,

obrigando a uma revisão profunda da proposta.

APR – Atelier de Projetistas Reunidos, A.C.E. 
com Gonçalo Ribeiro Telles e Francisco Caldeira Cabral

na arquitetura paisagista.
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Plano Geral das Instalações da UM - Núcleo de Guimarães · Estudo Prévio – Estudo Paisagístico do 

Conjunto · Esc. 1:1000 · Março 1983 · GPA Grupo de Planeamento e Arquitetura

“Enquadrar o complexo 

universitário num Parque Urbano 

a ocupar todo o espaço disponível 

entre o castelo e a variante […] 

para se obter um excelente 

enquadramento paisagístico do 

castelo, da silhueta da cidade e 

principalmente dos edifícios e da 

atividade do complexo universitário 

que fica localizado no seu interior.”

Plano de Pormenor do Campus da Universidade do Minho

Freguesia de Azurém · Estudo Prévio - Planta de Apresentação

Esc. 1:2000 · Novembro 1997 · Câmara Municipal de Guimarães

Divisão de Planeamento Urbanístico – Arq. Miguel Frazão
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Situação atual do Campus de Azurém em Guimarães Reperfilamento da Rua de Francos e Entrada Nascente

Campus de Azurém 30 hectares
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Campus de Azurém 30 hectares

IDEGUI – Instituto de Design de Guimarães – Associação para a Regeneração Económica

Associação, sem fins lucrativos e de natureza privada, propondo-se constituir uma estrutura

dinâmica e criativa, visando o aumento da competitividade das empresas, sobretudo

através da incorporação do design.
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Licenciatura em

Design de Produto
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Mestrado em

Design de Produto

e Serviços

EXPOSIÇÃO

DESIGN DE PRODUTO A NORTE
8.09—10.11 2017
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Fabricação Aditiva
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Centro Avançado de Formação Pós-Graduada, Guimarães
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UNU 
Operating  Unit

e-governance

UNITED NATIONS UNIVERSITY

Licenciatura em Teatro
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Garagem Avenida
Licenciatura em Teatro

Teatro Jordão
Licenciatura em Teatro

Cultura
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Orquestra: 15 concertos por ano (2006)

Coro: 300 concertos desde 1989

Most Active University
2017

Desporto



12/03/18

22

Sustentabilidade

Sustentabilidade
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Ecossistema de empreendedorismo e inovação da UMinho

Ignição

I&D

Revisão

Validação

Incubação

Aceleração

ideia de 
negócio

proposta 
de valor

plano de 
negócios

empresa 
jovem

Enlightenment, Lda

empresa 
madura

SpinPark – Incubadora de Base Tecnológica da Universidade do Minho
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European Institute of Excellence on Tissue Engineering and Regenerative Medicine
Network of Excellence (NoE) funded through the FP6 - 23 partners from 13 different countries

+ 170 membros | 20 Nacionalidades

Biomateriais, Biodegradáveis e Biomiméticos

Instituto de Investigação em Biomateriais, 

Biodegradáveis e Biomiméticos

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme, under the Grant Agreement number 664559.



12/03/18

25

Novo centro de investigação de excelência, multicampi, na área de Medicina Regenerativa e de Precisão

A Comissão Europeia aprovou um financiamento de 15 M€ para a criação deste

centro, que contará também com o apoio da FCT e de três Comissões de

Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR): Norte, Centro e Lisboa e Vale do

Tejo. Prevê-se que o investimento total na instalação do novo centro possa atingir,

nos próximos sete anos, os 100 M€.

As instalações da sede no Ave Park fazem parte do Roteiro Nacional de Infra-

estruturas, promovido pela FCT - TERM Research Hub (Tissue Engineering and

Regenerative Medicine). Polos: Porto, Aveiro, Lisboa e Londres.

Instituto Cidade de Guimarães - Acordo entre Câmara de Guimarães e a UMinho para promover a investigação básica e

transnacional nas áreas de Enge.ª de Tecidos e Medicina Regenerativa, contribuindo para o desenvolvimento de terapias avançadas.

O Governo português iniciou em 2007 várias parcerias internacionais agrupando universidades portuguesas

e instituições líderes a nível mundial no domínio da investigação científica: o Massachussets Institute of

Technology; a Carnegie-Mellon University e a University of Texas at Austin
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o futuro … conectado
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+ 2300 reuniões

+ 50 locais
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Experienciando o futuro

O impacto da transformação digital na sociedade e na indústria Os novos paradigmas em produtos, serviços e na interface humano-máquina

Va
lo
r

Evolução

CoLab DTx – Laboratório de Transformação Digital

CoLab DTx – Laboratório de Transformação Digital
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A Universidade do Minho através da sua plataforma UM-Cidades, pretende valorizar, transferir e aplicar conhecimento

nos municípios e regiões, numa base de intercâmbio e valorização recíproca.

A UM-Cidades pretende promover, de forma continuada e aprofundada, a discussão da problemática das “Cidades e

Territórios Inteligentes e Sustentáveis”, viabilizando, articulando e reforçando a cooperação científica das Unidades de

Investigação da UMinho que colaboram nestas temáticas.
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Cerimónia de Entrega dos Prémios Município do Ano Portugal 2014

7 de novembro de 2014 – GUIMARÃES, Centro Cultural Vila Flor

Cerimónia de Entrega dos Prémios Município do Ano Portugal 2015

9 de julho de 2015 – BRAGA, Teatro Circo

Cerimónia de Entrega dos Prémios Município do Ano Portugal 2016

3 de junho de 2016 – SAGRES, Vila do Bispo

Guimarães| Pay-as-you-throw no Centro Histórico

27 julho 2017



12/03/18

32

Obrigado pela vossa atenção

SMART CITIES TOUR 2018

ColaboraçãoParceiros

Sustentabilidade Económica e Financeira

Instituto de Design - Guimarães


