
Tomada de Posse do Presidente da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, 2 de outubro de 2019 
 
Discurso do Prof. Pedro Arezes 
 
 
Magnifico Reitor  
Caros Membros da equipa reitoral aqui presentes 
Ilustres membros dos órgãos de governo da Escola de Engenharia  
Senhor Presidente da Escola cessante e prezados membros da Equipa da Presidência cessante  
Meus caros colegas da nova Equipa da Presidência 
Senhores Diretores das Unidades Orgânicas de Ensino e Investigação  
Senhor Administrador da Universidade do Minho 
Senhores professores eméritos, jubilados e aposentados 
Senhores diretores e presidentes das unidades de interface da UMinho 
Caros docentes e investigadores 
Caros colaboradores técnicos, administrativos e de gestão 
Caríssimos estudantes 
Estimados antigos estudantes  
Caros representantes dos Reitores de outras universidades  
Caros Representantes de Escolas e Faculdades de Engenharia 
Caros Presidentes dos Institutos Politécnicos e seus representantes  
Senhores empresários e representantes de empresas  
Ilustres representantes de outras instituições públicas e privadas 
Ilustres convidados desta cerimónia 
Minhas Senhoras e Meus Senhores,  
 

Boa tarde.  

As minhas primeiras palavras são de agradecimento reconhecido, tanto institucional como pessoal, pela vossa presença 
nesta cerimónia de grande relevo para a Escola de Engenharia e tão importante para mim.  

Pertenço, há 28 anos, à EE da Universidade do Minho, altura em que nela entrei como estudante. Há 25 anos fui contratado 
como monitor e comecei então a ensinar, mas sobretudo comecei a aprender na, e com a, Escola. Por isso, nada poderia 
encher-me de maior orgulho hoje poder assumir um papel na condução e liderança desta casa. 

Permitam-me uma saudação especial ao Senhor Reitor e, na sua pessoa, à restante equipa reitoral, mantendo a expetativa 
de uma forte e profícua colaboração durante o mandato que agora se inicia 

Cumprimento o Presidente do Conselho de Escola, e na sua pessoa a todos os membros deste órgão e dos restantes da 
EE, agradecendo a confiança depositada ao terem-me eleito Presidente para o próximo mandato. Acredito que o Futuro 
será pautado por uma relação de confiança entre a equipa da Presidência e todos os órgãos da Escola. 

Saúdo a Presidência cessante, e os membros das equipas dos seus dois mandatos, agradecendo o seu esforço e dedicação 
na pessoa do Professor João Monteiro, que aproveito para saudar com grande estima. 

Saúdo entusiasticamente os professores, investigadores e o corpo técnico administrativo e de gestão, por serem elementos 
decisivos para o progresso e o sucesso desta Escola. A vossa dedicação, esforço e entrega aos mais diversos níveis é a 
pedra basilar desse sucesso.  

Uma palavra muito especial para todos aqueles que se encontram na condição de jubilados ou aposentados. A EE irá 
certamente continuar a beneficiar, a respeitar e a interagir com os Seus, independentemente da sua condição, pois 
entendemos que esta ligação é fundamental para o bom desenvolvimento da sua atividade.  



Os estudantes são a razão de ser das universidades e a seiva do seu rejuvenescimento - também o são desta Escola. 
Saúdo todos na pessoa do atual presidente da Associação Académica. Entendo que a Escola será mais do que apenas 
parceira e acredito inequivocamente que teremos uma Escola com maior futuro se pudermos socorrer-nos da criatividade 
e contar com o espírito irreverente dos nossos estudantes.  

Saúdo e destaco a presença expressiva de antigos estudantes, da nossa comunidade de Alumni, cuja formação e 
reconhecimento na sociedade é hoje uma manifesta realidade. A sua presença é, estou certo, um indicador do importante 
papel que vão desempenhar no futuro próximo da instituição. Conto e contamos convosco neste novo ciclo! 

Saúdo, também, todas os parceiros estratégicos com quem temos estreitas ligações ao nível do ensino, da investigação, 
da inovação e da transferência e valorização do conhecimento.  

Aos representantes das empresas aqui presentes deixo uma palavra de apreço por terem aceitado o convite e a 
manifestação do grande empenho da EE em colaborar com as vossas organizações, de modo a participarmos – 
conjuntamente - no desígnio comum de contribuir para o desenvolvimento socioeconómico da região e do país.  

Em geral, a todos os representantes de parceiros institucionais e da sociedade civil aqui presentes fica manifesto o 
propósito de intensificar significativamente a nossa colaboração nos próximos anos. A EE será uma escola que pretende e 
precisa de reforçar o seu compromisso com a sociedade, … e, estou certo, terá muito para dar e, certamente, também 
para receber... 

Como compreenderão, este é para mim, um momento de fortes emoções e sinto-me feliz por poder partilhá-lo com pessoas 
que tanto respeito, admiro e estimo.  

Entre os presentes estão familiares, amigos, colegas, entre os quais se conta um conjunto de pessoas que me ajudaram 
nesta candidatura. A todos, e sem particularizar, estou imensamente grato e reconhecido pelo apoio que me deram ao 
longo deste percurso. 

Mas a minha alegria é comedida, pois recordo-me das palavras de um colega que, referindo-se ao exercício de cargos de 
gestão na academia, dizia: “nestes cargos há tipicamente dois momentos de grande alegria e que são as duas tomadas 
de posse… esta tomada de posse e a tomada de posse do colega que me sucederá”. 

Importa reiterar que a minha candidatura à Presidência da Escola foi movida por um imperativo de cidadania. Quero 
retribuir o muito que a Escola e a Universidade do Minho me deram, tanto a nível pessoal como académico, e esta via é, 
certamente, uma das formas possível de o fazer.  

Julgo poder dizer que o Presidente tem um papel fundamental a desempenhar na Escola, mas o seu contributo é 
claramente o de unir e mobilizar a Comunidade da Escola em torno de um projeto que molde o presente e, mais importante, 
que prepare e desenhe o futuro da instituição com o esforço, talento e determinação dos seus membros.  

Como referi quando apresentei a minha candidatura, decidi candidatar-me assumindo que o legado de 45 anos da Escola 
de Engenharia é de manifesto e inequívoco sucesso. Um sucesso, no entanto, que enfrenta desafios significativos, 
circunstanciais, mas também estruturais. Por isso, entendo que liderar a Escola neste contexto exige, para além de 
dedicação e compromisso totais, uma nova visão e estratégia, que assumimos para este mandato. 

De entre os desafios referidos, é por demais claro que um dos principais é o de acompanhar as alterações que vão 
ocorrendo no contexto do ensino superior e em particular do ensino superior na área da Engenharia. Esta é – e sempre foi 
- uma área muito dinâmica. Dinâmica porque o processo de aprendizagem- ensino tem de ser continuamente reinventado, 
dinâmica porque a investigação em Engenharia evolui constantemente para campos ainda não explorados e de maior 
complexidade, e dinâmica porque o desafio de querer a afirmar Escola exige uma articulação entre um pensamento 
prospetivo e um esforço de implementação diário. 



Mas há outros desafios que não são de somenos importância... A título de exemplo, não podemos ficar indiferentes aos 
desafios da digitalização e do seu impacto na vida académica e, em particular, ao nível do conhecimento e da sua difusão. 

A massificação das tecnologias digitais nas atividades económicas, a clara valorização do conhecimento como fator 
competitivo e a profunda especialização profissional do capital humano estão a ter os expectáveis efeitos no mercado de 
trabalho e, por consequência, no potencial de empregabilidade dos graduados da nossa Escola.  

As alterações trazidas pela digitalização e pela também designada 4ª revolução industrial conduzirão, tal como as 
anteriores, à obsolescência de muitas tecnologias e de muitas profissões, com os respetivos efeitos na oferta de emprego 
e, inevitavelmente, na oferta educativa dessas áreas. Contudo, entendo que não devemos ignorar que, no médio e longo 
prazo, novas tecnologias e novos modelos de negócio poderão também criar mais oportunidades e empregos do que 
aqueles que destruirão.  Além disso, criarão novas áreas em que a engenharia e tecnologia serão especialmente relevantes 
e que a Escola deve encarar como uma oportunidade para repensar os seus projetos, nomeadamente os de ensino. 

As universidades costumavam ser centros exclusivos da “posse” do conhecimento. Mas o paradigma mudou 
drasticamente. O mundo digital veio mudar a maneira como ensinamos e fazemos ciência. Veio trazer velocidade e fluidez 
e, com isso, evoluções de grande importância. 

Esta evolução ao nível do conhecimento representa um risco e uma oportunidade para as universidades. Um risco porque 
é fácil ficar para trás. Por um lado, o conhecimento é de tal forma fluído e dinâmico que só com visão, com muito trabalho 
e uma grande dose de investimento é possível acompanhar a sua marcha. Por outro lado, está muito acessível a todos, 
pelo que os nossos estudantes podem começar a questionar-se sobre qual o valor acrescido da “universidade presencial” 
neste contexto. 

Mas também representa uma enorme oportunidade porque a desmaterialização do conhecimento veio colocar todas as 
universidades no mesmo plano. Numa sociedade em que o acesso à informação já não é por si só uma vantagem 
competitiva, o desenvolvimento de um espírito crítico e de uma mentalidade criativa e colaborativa serão os grandes ativos 
que os alunos poderão levar das universidades. 

Também é evidente, desde há vários anos, a crescente competitividade entre as várias instituições de ensino superior de 
topo. E hoje em dia essa competição não se limita à atração de mais e melhores alunos, mas estende-se igualmente às 
estratégias e práticas de captação dos melhores recursos humanos para os seus quadros de docentes e investigadores. 
Esta estratégia é decisiva, particularmente em escolas de Engenharia, para aumentar de forma visível o grau de 
entrosamento entre as atividades de ensino e as de investigação, através da combinação harmoniosa e exigente entre uma 
dimensão universitária de aprendizagem e uma investigação científica de fronteira. 

E não poderemos certamente ignorar as grandes tendências do ensino da engenharia. Em concreto a tendência existente 
para o desenho de curricula focados em questões socialmente relevantes, incluindo as éticas, e orientados para o exterior, 
curricula que tendencialmente devem manifestar escolhas individuais dos estudantes, abordagens multidisciplinares, com 
impacto social, em paralelo com um leque alargado de experiências dos estudantes fora da sala de aula.  

Aqui, e sobre as questões socialmente relevantes, não posso deixar de referir os desafios da sustentabilidade ambiental, 
com impacto em todas as outras dimensões associadas a uma gestão e ação sustentáveis, materializando-se, nomeada 
numa evolução para uma descarbonização da economia. Não tenho dúvidas que a Engenharia terá um papel central e 
decisivo nas soluções que serão encontradas para estas questões 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,  

Para concretizar todos estes objetivos estratégicos, constituí uma Equipa da Presidência com 3 colegas que generosamente 
se dispuseram a partilhar comigo uma boa parte do trabalho envolvido. São pessoas reconhecidas e extraordinariamente 
competentes, tanto a título individual como no modo como se irão complementar para formarem uma grande equipa. 
Acabei de ter a honra e o prazer de investir as Senhoras Vice-Presidentes Professoras Maribel Santos e Estela Bicho 
Erlhagen, bem como o Senhor Vice-presidente Professores António Vicente. 



Aos meus colegas da equipa, quero agradecer a disponibilidade e confiança com que abraçaram o projeto para a Escola, 
seguro que estou do seu empenho e entusiasmo no desempenho das funções em que acabam de ser investidos.  

Este mandato terá em atenção os desafios gerais já referidos e alguns mais circunstanciais que não podem ser ignorados, 
como os que destaco: 

• A necessidade de restruturações dos cursos de mestrado integrado em engenharia; 
• A gestão de subunidades e da necessidade de equilíbrios entre as mesmas; 
• O envelhecimento do corpo docente e da óbvia e urgente necessidade do seu rejuvenescimento; 
• As limitações financeiras e de execução que continuamos a ter no dia-a-dia; 
• A acomodação de um novo corpo de investigadores e as questões que daí decorrem. 

Foi a pensar em todos os desafios que definimos um conjunto de eixos de intervenção, que consubstanciam a estratégia 
da Escola para a presidência que agora se inicia.  Definimos um programa de ação que é ambicioso e, sem em entrar 
numa descrição detalhada das várias medidas propostas, ressaltaria que o faremos tendo como referência 7 áreas-chave, 
que entendemos como relevantes para e estruturar todo o plano de ação: 

1. Modelo de Governação 
2. Gestão de Recursos Humanos e Qualidade de Vida 
3. Educação e Formação 
4. Investigação e Gestão Científica e Valorização do Conhecimento 
5. Interação com a Sociedade, Comunicação e Identidade 
6. Internacionalização 
7. Avaliação, Qualidade e Ética 

O programa de ação proposto, tem 4 ideias-fortes, que me permito sintetizar de seguida: 

1. A Exteriorização e internacionalização da Escola: onde se inclui a criação de uma marca identitária da 
Engenharia@UMinho e a sua afirmação no exterior, consolidando a ligação à indústria nacional e internacional. Inclui 
também transformar a Escola num ambiente bilingue, com a comunicação institucional em Português e em Inglês, e 
adotar o inglês no 3º ciclo e, gradualmente, em cursos do 2º ciclo. 

2. Uma abordagem Interdisciplinar: traduzida em projetos de ensino, de investigação e de serviços de várias naturezas 
considerando os desafios societais mais recentes (tais como as fontes energéticas limpas e seguras, melhoria de 
infraestruturas e equipamentos, novos conceitos de mobilidade, etc.) numa abordagem sempre multi e interdisciplinar.  

3. Um ensino moderno e de qualidade. Os estudantes devem ser o epicentro da Universidade, envolvendo um ensino 
vocacionado para competências favoráveis às mudanças tecnológicas e à inovação, à capacidade criativa, à afirmação 
da autonomia pautada por elevados valores éticos. Hoje, e cada vez mais no futuro, deve-se promover um ensino de 
engenharia de qualidade e inovador baseado em curricula socialmente relevantes e orientados para terem impacto na 
Sociedade, com preocupações em competências transversais, como as soft skills e a computação e tendo por base 
abordagens imersivas em projetos desenvolvidos em ambiente empresarial. Mas este ensino não será possível se não 
tivermos espaços condignos e desenhados para responder às exigências dos estudantes e da sua atratividade para 
ocuparem o espaço físico da Escola. 

4. Pela aposta nas áreas emergentes da engenharia: Da IA à computação quântica, das nanotecnologias às ciências dos 
dados, da bioengenharia e genética aos novos meios de interação com tecnologia, passando pela mobilidade 
autónoma e engenharia aeroespacial. todas estas são áreas de futuro na engenharia que a Escola tem de acolher e 
desenvolver no seu seio. 

Há alguns meses ouvia o (ainda) Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, o Português Carlos Moedas, 
a referir que “... os cidadãos já não querem que os políticos lhes digam o que fazer. Querem desenhar as políticas com 
eles”, pois eu acho que o mesmo se passa com as instituições académicas. Assim sendo, o programa de ação é algo que 



será também construído com os inputs internos e externos, de todos os membros e parceiros da Escola, numa perspetiva 
participativa e alargada. 

Por isso, ao propor este programa de ação estabelecemos, como equipa, o compromisso em colocar todo o empenho para 
levar a cabo uma gestão rigorosa, transparente e participada, com particular atenção aos sinais e contributos explícitos da 
comunidade da Escola e da sua envolvente, fortalecendo o diálogo no seio da mesma e acolhendo iniciativas que os 
membros da Escola entendam como relevantes. 

Teremos de reconhecer que estamos num tempo que não temos abundância de recursos, em particular de recursos 
humanos e, por isso, estamos num tempo que nos pede eficácia na ação, mas sobretudo nos pede eficiência, criatividade 
e audácia.  

Precisamos, sobretudo, de estar atentos às oportunidades para podermos ser audazes, porque, nas palavras de 
DEMÓSTENES, “as pequenas oportunidades são frequentemente o início de grandes empreendimentos". 

[E permitam-me agora umas breves palavras em inglês… now addressing some words to those who don’t speak 
Portuguese, and because one of the measures of our action plan was to have all the school official communication in 
Portuguese and English, I’ll start right now… exactly in this first official ceremony and announce that, whenever technically 
possible, my entire speech will be available at the school website in both languages]  

** 

Minhas senhoras e meus senhores, 

Ser Presidente da Escola de Engenharia da Universidade do Minho é um desafio enorme, mas é simultaneamente uma 
honra imensa. Estou consciente das responsabilidades que sobre mim recaem, mas conto com toda a Academia, sem 
exceção, para me ajudar a elevar ainda mais alto o prestígio desta.  

Termino esta intervenção apelando à idoneidade, dedicação e sentido de responsabilidade da nossa Comunidade 
Académica, mas também à motivação e ao entusiasmo. Gostava que todos pudessem partilhar do entusiasmo da nova 
equipa da Presidência para levar a cabo o exigente empreendimento que temos pela frente. 

Não me alongarei mais e apenas reafirmo que, se os desafios são grandes, não são menores as expetativas. Teremos 
muito trabalho pela frente, pelo que são, aqui, apropriadas as palavras de José Saramago, “Não tenhamos pressa, mas 
não percamos tempo.” 

Muito obrigado. 


