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Bem-vindos à Universidade do Minho!

É com enorme prazer e satisfação que, em nome da Universidade do Minho 
(UMinho), saúdo os nossos novos estudantes, também através desta publicação 
dos Serviços de Acção Social – os SASUM.

A UMinho é uma grande Casa do Conhecimento e um espaço de educação integral 
do qual devereis sentir-vos membros de pleno direito a partir de hoje. É um espaço 
para descobrir e ajudar a construir nas suas multifacetadas dimensões de saberes 
e de vivências. É um espaço enformado por infraestruturas variadas e de grande 
qualidade, incluindo as que suportam o ensino e a investigação, bem como as 
que servem o desenvolvimento de práticas culturais e desportivas, e com um 
metabolismo vibrante devido à presença e atividades de estudantes, professores, 
investigadores e técnicos e administrativos.

Nos SASUM, uma unidade com um papel central no enquadramento da Ação 
Social Escolar, na gestão de espaços de alimentação e de acomodação e na 
dinamização de iniciativas culturais e desportivas, ireis encontrar grande apoio, 
permanente e de qualidade. Por isso, incito-vos a descobrir e utilizar o seu portfólio 
de atividades e de serviços, de que esta brochura faz uma boa síntese, mas que o 
respetivo portal na internet complementa.

Agradeço e congratulo-vos novos pela excelente escolha da UMinho para parceira 
do vosso percurso educativo, desejando-vos os maiores sucessos no cumprimento 
dos seus desafios.
Convido-os a usufruírem de tudo aquilo que faz esta Universidade, do seu património 
imaterial e infraestrutural, das suas pessoas e as interações que proporcionam, 
bem como dos saberes que aqui se criam, preservam e divulgam.
Espero o vosso no respeito pelos nossos valores éticos e institucionais.

António M. Cunha

Welcome to the University of Minho!

It is with a great pleasure and satisfaction that, on behalf of the University of Minho 
(UMinho), we welcome our new students, also through this publication of Social 
Services - the SASUM.

UMinho is a great House of Knowledge and an integral education space from which 
you shall feel you full members as from today. It is a place to discover and help 
build on its multi-faceted dimensions of knowledge and experiences. It is a space 
shaped by various infrastructure and great quality, including those that support 
education and research, as well as serving the development of cultural and sports 
activities, and a vibrant metabolism due to the presence and activities of students, 
teachers, researchers and technical and administrative.

In SASUM, a unit with a central role in framing the Social School Action, the 
management of food and accommodation spaces and the promotion of cultural 
and sporting initiatives, you will find great support, permanent and with quality. 
Therefore, I urge you to discover and use its portfolio of activities and services, this 
brochure is a good summary, but the respective Internet portal complements it.

I thank and congratulate you for the excellent new choice for UMinho partner of 
your educational journey; I wish you every success in meeting its challenges.

I invite you to take advantage of all what makes this university, its immaterial assets 
and infrastructure, its people and the interactions they provide, as well as the 
knowledge that here is created, preserved and disseminated.
I hope your respect for our ethical and institutional values.

“

“

MENSAGEM DO REITOR 
DA UNIVERSIDADE DO MINHO 

MESSAGE OF THE 
UNIVERSITY OF MINHO RECTOR
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A entrada na Universidade é sempre um momento marcante e memorável, uma 
imagem que vos acompanhará durante toda a vossa vida.

A Universidade do Minho, tem como tradição fazer com que esta etapa da vida dos 
nossos estudantes seja sentida e vivida como uma excelente experiência, que todos 
se sintam como se estivessem no conforto de suas casas.

Os Serviços de Acção Social da Universidade do Minho (SASUM) apoiam os 
estudantes nas áreas do Alojamento, Alimentação, Bolsas de Estudo, Apoio Médico 
e Psicológico, Desporto e Cultura, bem como outros serviços e atividades que têm 
como objetivo contribuir para a integração e sucesso académico. 

É neste enquadramento que os SASUM se assumem perante os estudantes como a 
sua “família na Universidade”, uma porta sempre aberta e capaz de dar respostas e 
enquadramento a qualquer dificuldade que coloque em causa o sucesso académico 
e integração num ambiente de verdadeiro espírito académico. Desta forma, contem 
com os SASUM para estarem ao vosso lado nesta nova caminhada das vossas 
vidas em qualquer circunstância e em qualquer momento.

Sejam bem-vindos à Universidade do Minho.

Carlos Duarte Oliveira e Silva

The entrance to the University is always a remarkable and memorable moment, an 
image that will accompany you throughout your life.

The University of Minho has the tradition to make this stage of our students’ lives 
felt and lived as an excellent experience, to make everyone feel as if they were in the 
comfort of their homes.

The University of Minho Social Services (SASUM) supports students in the areas of 
Accommodation, Food, Scholarships, Medical and Psychological Support, Sports 
and Culture, as well as other services and activities that aim to contribute to the 
integration and Academic success.

It is within this framework that the SASUM take on the students as their “family 
at the University”, a door that is always open and capable of providing answers 
and framing any difficulty that jeopardizes academic success and integration in an 
environment of true academic spirit. In this way, you can count on the SASUM to be 
at your side in this new journey of your lives in any circumstance and at any time.

Welcome to the University of Minho. “
“

MENSAGEM DO ADMINISTRADOR 
DOS SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DA 

UNIVERSIDADE DO MINHO 
MESSAGE OF THE UNIVERSITY OF MINHO 

SOCIAL SERVICES ADMINISTRATOR
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Os Serviços de Acção Social são uma Unidade de Serviços da Universidade do 
Minho dotada de autonomia administrativa e financeira. Os seus órgãos são: o 
Conselho de Acção Social, o Conselho de Gestão e o Administrador, estando o seu 
funcionamento regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 129/93, de 22 de abril, pelos 
seus estatutos e regulamento orgânico.

Na prossecução dos seus objetivos de apoio social, os Serviços de Acção Social 
prestam aos estudantes, entre outros, serviços nos domínios do alojamento, 
alimentação, bolsas de estudo, apoio médico e psicológico e apoio às atividades 
desportivas e culturais.
O funcionamento destes Serviços conta com a colaboração de estudantes nas 
suas atividades através da realização de tarefas que, não prejudicando as suas 
atividades curriculares, lhes permitem receber apoios financeiros ou de outro tipo. 

A sede dos SASUM está localizada no Campus de Gualtar em Braga. No entanto, 
estes serviços dispõem de dependências em Guimarães, capazes de suportar uma 
estrutura de apoio a cerca de 5000 estudantes que frequentam as aulas no polo 
Universitário de Azurém.

De acordo com o regulamento orgânico, a estrutura dos SASUM é composta por 
departamentos e setores, sendo a coordenação de cada departamento feita por 
um diretor de serviços. 

Os SASUM compreendem os seguintes departamentos:
a) O Gabinete do Administrador (GA); 
b) O Departamento Administrativo e Financeiro (DAF);
c) O Departamento Alimentar (DA);
d) O Departamento Desportivo e Cultural (DDC);
e) O Departamento de Apoio Social (DS).

The Social Services are a Services Unit of the University of Minho endowed with 
administrative and financial autonomy. Their  organs are: the Council for Social 
Action, the Board of Management and the Administrator, its operation being 
regulated by Decree-Law n. 129/93 of April 22, for their organic statutes and rules.

In the pursuit of its social support goals, the University of Minho Social Services 
provide student support in accommodation, catering, financial support, medical 
and psychological assistance, and support to all sport and culture activities

The functioning of SASUM integrates students in work that, without harming 
curricular activities, allows them to receive pecuniary gratifications.

The headquarters of SASUM are located at the Gualtar Campus in Braga. However, 
the services have an office in Guimarães in order to support the approximately 5000 
students that have lessons in the Azurém Campus.

According to the organic regulation, the Social Services’ structure is made up of 
departments and setors, where coordination is done by a service diretor.

SASUM comprises the following Departments:
a) Administrator’s office;
b) Administrative and financial department;
c) Food and catering department;
d) Sports and culture department; 
e) Social support department. 

ORGÂNICA E FUNCIONAMENTO DOS SASUM
SASUM STRUCTURE AND WORKING METHOD
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Organograma dos SASUM
Organization chart 
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Missão dos SASUM
Proporcionar aos estudantes as melhores condições de frequência do ensino 
superior e de integração e vivência social e académica. 

Visão 
Uma equipa permanentemente disponível para o apoio pleno e integrado ao 
estudante.

Lema: A Tua Família na Universidade.
Valores 
A ação dos SASUM obedece a rigorosos parâmetros de qualidade e de justiça social 
que decorrem dos valores que orientam a organização:

• Solidariedade Social e Ambiental; 
• Qualidade;
• Transparência;
• Isenção.

Política dos SASUM 
Os SASUM têm definida uma Política da Qualidade que se enquadra na sua 
estratégia e âmbito de atuação, sendo orientadora ao nível do Sistema de Gestão 
da Qualidade - SGQ e abrangendo todos os colaboradores.

A Política da Qualidade dos SASUM traduz-se: 
1. Na prestação de serviços ao cliente, melhorando e adaptando os mecanismos de 
comunicação e inovação por forma a garantir a sua crescente satisfação;
2. Na preocupação sistemática pelo cumprimento dos requisitos dos sistemas da 
Qualidade e Segurança Alimentar, melhorando continuamente a sua eficácia; 
3. Na prestação de um serviço baseado na transparência e simplificação, visando 

a eficiência e eficácia dos processos;
4. Na prestação de um serviço que garanta equidade e justiça social dentro do 
enquadramento legal e institucional;
5. No envolvimento permanente dos colaboradores de forma a garantir satisfação 
pessoal, motivação e espírito de equipa, assim como a sua consciencialização para 
o compromisso total com os sistemas de gestão da qualidade e da segurança 
alimentar nos níveis em que participem;
6. Na melhoria contínua dos métodos de trabalho e na adaptação às novas 
tecnologias, cultivando a permanente formação e informação dos seus 
colaboradores;
7. Na melhoria da interação com os parceiros, partilhando informação e 
conhecimento, nomeadamente no que respeita à comunicação com fornecedores, 
subcontratados e autoridades competentes;
8. Na responsabilidade de manter meios de comunicação internos e externos, 
eficazes, para comunicar qualquer informação respeitante à segurança alimentar.

Objetivos dos SASUM
Os objetivos dos SASUM traduzem-se em proporcionar aos estudantes as melhores 
condições de estudo e de frequência do ensino superior, mediante a prestação de 
serviços e a concessão de apoios, nomeadamente: 

- A atribuição de bolsas de estudo e auxílios de emergência; 
- O acesso à alimentação em cantinas e bares; 
- O alojamento; 
- O acesso a serviços de saúde; 
- O apoio às atividades desportivas e culturais.

MISSÃO, VISÃO, VALORES
 POLÍTICA E OBJETIVOS DOS SASUM
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SASUM Mission
To provide students with the best conditions for an academic education and 
integration with social and academic experience.

Vision
A team always available to support and fully integrated with student.

Motto: Your Family in University.

Values
The action of SASUM obey strict quality standards and social justice arising from the 
values that guide the organization: 

• Environmental and Social Solidarity; 
• Quality; 
• Transparency; 
• Exemption.

SASUM Policy
The University of Minho Social Services have defined a quality policy that fits the 
strategy and scope of action, and guiding the level of quality management system, 
covering all staff members.

SASUM Quality Policy guidelines
1. Providing customer service, improving and adapting the communication and 
innovation to ensure their increased satisfaction; 
2. In systematic concern to compliance the requirements of quality systems and 
food safety, continually improving its effectiveness; 

3. In a service based on transparency and simplification, with the view in efficiency 
and effectiveness of processes; 
4. When providing a service that ensures equity and social justice within the legal 
and institutional framework; 
5. The continued involvement of staff to ensure personal satisfaction, motivation 
and team spirit, and their awareness of the total commitment to the systems of 
quality management and food security levels in which they participate; 
6. The continuous improvement of working methods and adapt to new technologies, 
growing the permanent training and information of its staff members; 
7. To improve the interaction with partners, sharing information and knowledge, 
particularly with regard to communication with suppliers, subcontrators and 
competent authorities; 
8. The responsibility of keeping the internal and external communication channels, 
effective for communicating any information relating to food safety.

SASUM Goals:
The objectives of SASUM are: to offer students the best conditions of study and 
frequency in higher education, through the provision of services and providing 
support, including: 

- The allocation of scholarships and emergency support; 
- Access to food in canteens and bars; 
- Housing; 
- Access to health services; 
- Support for cultural and sporting activities.

MISSION, VISION, VALUES, POLICY AND SASUM OBJECTIVES
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CONTABILIDADE E GESTÃO DE STOCKS

ORÇAMENTO E CONTA

ECONOMATO E APROVISIONAMENTO

TESOURARIA

PATRIMÓNIO

FATURAÇÃO E CONTROLO DE SENHAS
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO . DAF 
ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL DEPARTMENT

O DAF é dirigido por um diretor que exerce as suas atribuições nos domínios da gestão e 
administração das finanças e do património, e compreende os seguintes setores:

a) Contabilidade e Gestão de Stocks (CGS);
b) Orçamento e Conta (OC);
c) Economato e Aprovisionamento (ECAP);
d) Tesouraria (TES);
e) Património (PAT);
f) Faturação e Controlo de Senhas (FAC).

O DAF tem como missão participar/apoiar na definição da política de gestão dos SASUM nos 
domínios financeiro, orçamental e patrimonial, coadjuvar, de forma geral, o Administrador, 
no que respeita ao exercício das suas competências nas referidas áreas e cooperar de forma 
ativa com os restantes departamentos na prossecução da eficiência e eficácia operacional 
dos SASUM.

O Diretor do DAF exerce as competências que lhe estão cometidas por lei e as que lhe forem 
delegadas, competindo-lhe nomeadamente:

a) Definir os objetivos de atuação do DAF tendo em conta os objetivos gerais estabelecidos 
pelos SASUM;
b) Orientar, controlar e avaliar o desempenho e a eficiência do DAF, com vista à execução 
dos planos de atividades e à prossecução dos resultados obtidos e a alcançar;
c) Garantir a coordenação das atividades e a qualidade técnica da prestação dos serviços 
no DAF;
d) Gerir com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos afetos 
ao DAF, otimizando os meios e adotando medidas que permitam simplificar e acelerar 
procedimentos e promover a aproximação à sociedade e a outros serviços públicos.

The Administrative and Financial Department (DAF) is run by a director who performs his 
duties in the fields of management and administration of finances and assets, and includes 
the following sections:

a)  Accounting and Stock management (CGS); 
b)  Budget and account (OC;
c)  Storage and provisions (ECAP);
d)  Treasury (TES); 
e)  Patrimony (PAT); 
f)   Facturing and ticketing (FAC).

The DAF is missioned to participate and support in the definition of the SASUM management 
policy in the financial, budget and patrimonial areas, assisting in a general manor the 
Administrator, with regards to the exercise of his competencies in the referred areas and 
actively cooperate with the remaining departments in the prosecution of SASUM operational 
efficiency and effectiveness.

The DAF director exercise the powers which it is subject by law and delegated to it, including 
being responsible for:

a) Define the objectives of action of DAF taking into account the general objectives 
established by SASUM;
b) To direct, control and evaluate the performance and efficiency of the DAF, with the 
implementation of the business plans and the achievement of results and achieving;
c) Ensure coordination of activities and the technical quality of the services in DAF;
d) Manage accurately and efficiently human resources, property and technology affects the 
DAF, optimizing resources and adopting measures to simplify and speed up procedures and 
promote closer to society and other public services.
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CANTINAS
BARES

RESTAURANTES

TAKE AWAY

GRILLS
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O DA compreende todas as unidades alimentares, que apoiam a população 
universitária, nos polos de Braga e Guimarães. 

O objetivo deste departamento é, fundamentalmente, servir refeições subsidiadas 
de qualidade nas unidades designadas por cantinas. Para além deste serviço 
são disponibilizados outros espaços de refeições alternativos, como é o caso do 
restaurante panorâmico, unidades de grelhados (grill), serviço de rampa não 
subsidiado e refeições rápidas nos bares.

Os serviços de alimentação dos SASUM pretendem proporcionar serviços de 
qualidade, que vão ao encontro da satisfação dos seus utentes, apesar da política 
de preços mais baixos comparativamente com o setor privado, não deixando, no 
entanto, de ter como objetivo principal o grau de satisfação dos seus utentes. Toda 
a atividade assenta na melhoria contínua de qualidade dos serviços e das refeições 
e em princípios rigorosos de segurança alimentar.

O DA dispõe de capacidade para prestar apoio a congressos, colóquios ou outros 
serviços que a comunidade universitária ou entidades da sociedade civil lhe 
requisitem.

O DA tem distribuído pelos dois polos (Braga e Guimarães), 23 unidades alimentares 
distribuídas por 5 complexos: 3 em Braga (Gualtar, Stª Tecla, e Congregados), e 2 
em Guimarães (Campus de Azurém e Campus de Couros). 
Mantem em funcionamento no Campus de Gualtar 7 bares (1 dos quais exclusivo 
para docentes e trabalhadores), 1 cantina, 1 restaurante e 1 grill, em Stª. Tecla, 1 
cantina e 1 bar e nos Congregados 1 bar. 

No Campus de Azurém existem 6 bares (um dos quais exclusivo para docentes 
e trabalhadores, 1 bar de apoio à cantina e 1 bar situado nas residências 
universitárias), e o mais recente bar, inaugurado em abril de 2016, está integrado 
no Centro de Ciência Viva de Guimarães (CCVG) no Campus de Couros, apoiando 
além do CCVG a comunidade académica existente no Campus, dispõe ainda 
de uma cantina que incluiu uma rampa de refeições não subsidiadas, como 
alternativa, e 1 grill. 

As ementas dos nossos restaurantes, da rampa B e do grill, estão disponíveis na 
internet e também em formato acessível a utilizadores de programas de leitura 
de ecrã. As ementas estão ainda disponíveis em serviço de SMS, mediante a 
inscrição gratuita no Google® calendar. As tabelas de preços, nas unidades, estão 
disponíveis em Braille e em ampliado, bastando solicitá-las no balcão para poderem 
ser consultadas.

Os estudantes com mobilidade reduzida que pretendam almoçar nas cantinas 
poderão ter apoio nas suas refeições, nomeadamente no transporte do tabuleiro à 
mesa e na preparação dos alimentos (cortar, retirar ossos ou espinhas ou descascar 
fruta). Este apoio deve ser solicitado no momento da chegada.

Nos acessos físicos do restaurante do Campus de Gualtar, em alternativa ao 
elevador da cantina, existe a possibilidade de utilização da porta rotativa de entrada 
do restaurante panorâmico para o acesso a um elevador de maior dimensão. 
No período da noite, a abertura da porta do restaurante terá de ser solicitada 
a um trabalhador da cantina. Sugere-se ainda a utilização das duas plataformas 
elevatórias que dão acesso a este espaço.

DEPARTAMENTO ALIMENTAR . DA
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Restaurante Universitário de Gualtar
Situado no Campus de Gualtar no polo de Braga, entrou em funcionamento em 
1999 e, para além de serviços de refeições subsidiadas com capacidade para servir 
2.000 refeições por hora, tem em funcionamento um grill com capacidade para 
servir 100 refeições por hora e ainda um Restaurante Panorâmico com serviço à 
lista, buffet, ou prato do dia, com capacidade de 200 lugares sentados.

Restaurante Universitário de Azurém
Situado no Campus de Azurém no polo de Guimarães, entrou em funcionamento 
em 1998. Para além do serviço de refeições subsidiadas com capacidade para 
servir 1.500 refeições por hora, tem em funcionamento uma unidade de refeição 
alternativa a preços não subsidiados, com capacidade para servir 200 refeições por 
hora e ainda um grill com capacidade para servir 75 refeições por hora. Têm ainda 
um bar de apoio integrado no mesmo espaço.

Cantina de Sta Tecla
Esta unidade, situada em Braga, no complexo residencial de Sta. Tecla, é a mais 
antiga dos SASUM, tendo entrado em funcionamento em 1988 e sofrido obras de 
beneficiação em 1995. Durante o ano de 2008 sofreu novamente intervenções de 
fundo com o objetivo de dar cumprimento aos requisitos de Segurança Alimentar. 
Esta cantina tem capacidade para servir 750 refeições por hora. 

Snack-bar dos Congregados
Situado no centro da cidade de Braga, esta unidade presta serviços de alimentação 
subsidiada durante o período de almoço e jantar, com capacidade para servir 50 
a 100 refeições por hora. Durante o dia funciona como bar de apoio à Escola/
Instituto.

Estes serviços funcionam de segunda a sexta-feira. Aos fins de semana, os utentes 
que o desejem, utilizam um restaurante privado, com o qual os serviços têm um 
protocolo, comparticipando parte dos custos da refeição.

Bares
Os SASUM possuem um conjunto de bares distribuídos pelos diferentes Complexos 
Pedagógicos de Braga e Guimarães cujos horários de funcionamento contemplam 

a mancha horária do período letivo diário. Todos os bares do departamento 
têm disponível um serviço de refeições rápidas e equilibradas (sopa, fruta, 
sandes variadas). Existem, ainda, um snack-bar em Gualtar e um outro snack-
bar em Azurém, que servem refeições rápidas em prato, para além das referidas 
anteriormente.

Campus de Gualtar:
Bares nos Complexos Pedagógicos 1, 2, 3, 4 e bar dos Professores (Complexo 
Pedagógico 2). Bar na Escola de Medicina com serviço de alimentação subsidiada 
durante o período de almoço, com capacidade para servir 50 a 100 refeições e Bar 
do Grill (apoio ao grill e cantina). 

Complexo Residencial de Sta. Tecla: 
Bar no bloco A.

Campus de Azurém:
Bares na Escola de Engenharia, na Escola de Arquitetura, bar junto ao Auditório 
Nobre e bar no átrio do edifício central do campus (bar de EngªI). Bar do Grill (apoio 
ao grill, rampa não subsidiada e cantina).

Complexo Residencial de Azurém: 
Bar no bloco G1

Campus de Couros: 
Bar no Centro de Ciência Viva em Guimarães

Venda de refeições TakeAway: 
Braga: bar CP1, bar do Grill, bar CP2, Snack-bar Congregados e Bar das Residências 
de Sta. Tecla.
Guimarães: bar de EngªI, bar do complexo residencial e bar de EngªII.

De forma a poder colmatar-se períodos de maior afluência e oferecer alternativas de 
snack mais rápido e o mais próximo possível dos utentes, os SASUM disponibilizam 
ainda um vasto conjunto de máquinas de venda automática de produtos, 
distribuídas por todos os edifícios da UMinho.

DEPARTAMENTO ALIMENTAR . DA
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The Food and Catering Department includes all food units, which support the 
university community, in both Campi: Braga and Guimarães.

The aim of this department is, primarily, to serve subsidized quality meals in 
the units known as restaurants. Apart from this, we offer alternative units for the 
University community, as is the case of the panoramic restaurant, 2 grill’s and 
various snack bars.
This Department at the University of Minho Social Services intends to provide 
services at lower prices than similar private companies, however, maintains 
customer satisfaction as its main objective. All activity is based on continuous 
service and meal quality improvement, strictly following the principles of food safety.

The Food and Catering Department has the ability to provide support for 
conferences, seminars and other services, by request of the university community 
or other institutions.

The DA has distributed 23 food units in Braga and Guimarães, distributed in 5 
complexes: 3 in Braga (Gualtar, Stª Tecla, and Congregados), and 2 in Guimarães 
(Campus de Azurém and Campus de Couros).
It maintains in operation in the Campus of Gualtar 7 bars (1 of which is exclusive for 
teachers and workers), 1 canteen, 1 restaurant and 1 grill, in Stª. Tecla, 1 canteen 
and 1 bar and in the Congregados 1 bar.
In the Campus of Azurém there are 6 bars (one of which is exclusive for teachers and 
workers, 1 bar to support the canteen and 1 bar located in university residences), 
and the most recent bar, inaugurated in April 2016, is integrated in the Science 
Center Viva de Guimarães (CCVG) in Campus de Couros, supporting besides the 
CCVG the academic community existing in the Campus, it also has a canteen that 
included a ramp of non-subsidized meals, as an alternative, and 1 grill.

The menus of our restaurants, the B-ramp and the grill, are available on the internet 
and also in a format accessible to users of screen reading programs. The menus 
are still available in SMS service, through free subscription to Google® calendar. 
The price lists, the units are available in Braille and enlarged, just ask for it at the 
counter in order to be consulted.

Students with reduced mobility who wish to have lunch in canteens may have 
support in their meals, such as transporting the board to the table and preparing 
food (cutting, removing bones or peeling or peeling fruit). This support must be 
requested upon arrival.

In the physical accesses of the Gualtar Campus restaurant, as an alternative to the 
canteen lift, there is the possibility of using the panoramic entrance door of the 
panoramic restaurant for access to a larger elevator. In the evening, the opening 
of the restaurant door will have to be requested from a canteen worker. It is also 
suggested to use the two lifting platforms that give access to this space.

University Restaurant - Gualtar 
Located on the Gualtar campus in Braga, this facility became operational in 1999, 
offering a subsidized meals service. It has the capacity to serve 2000 meals per 
hour and, in addition, this complex has a grill area with capacity to serve 100 meals 
per hour, and a panoramic Restaurant, with menu or buffet service, with capacity 
of 200 seats.

University Restaurant - Azurém 
Located on the Azurém campus in Guimarães, this resource became operational in 
1996 offering a subsidized meals service of up to 1500 meals per hour. 
In addition this complex has a unit to serve alternative meals at non-subsidized 
prices with capacity to serve 200 meals per hour, one grill area with a capacity to 
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serve 75 meals per hour and one bar supporting these units.

Sta. Tecla Canteen
This unit is located in Braga and is the oldest of the social services, being in 
operation since 1988, although it was renewed in 1995. During 2008 it underwent 
major remodeling in order to comply with food safety requirements. 
Situated in the residential complex of  Sta. Tecla, it has a capacity to serve 750 
meals per hour.

Congregados snack bar
Located in the center of Braga, this unit provides lunchtime subsidized food 
services, with the capacity to serve 50 to 100 meals per hour. On work days, a Bar 
is operating to support the school/institute.

These services work from Monday to Friday. On weekends, users who wish, use a 
private restaurant, with which the services have a protocol, helping with part of the 
meal costs.

Bars 
The University of Minho Social Services have a set of bars distributed across the 
different educational complexes in Braga and Guimarães whose working hours 
match with the daily school hours. All bars have available quick service balanced 
meal (soup, fruit and various sandwiches). A snack bar in Gualtar and a snack bar 
in Azurém, serve quick service dishes, in addition to the above mentioned.

Campus of Gualtar:
Bars in Pedagogical Complexes 1, 2, 3, 4 and Teacher’s Bar (Pedagogical Complex 
2). Bar in the Medical School with subsidized food service during the lunch period, 
with capacity to serve 50 to 100 meals and Grill Bar (support to the grill and 

canteen).

Residential Complex of Sta. Tecla:
Bar in block A.

Campus of Azurém:
Bars in the School of Engineering, in the School of Architecture, bar next to the 
Noble Auditorium and lobby bar of the central campus building (EngªI bar). Grill Bar 
(grill support, non-subsidized ramp and canteen).

Azurém Residential Complex:
Bar in block G1.

Campus of Couro:
Bar in the Living Science Center in Guimarães

Sale of TakeAway Meals:
Braga: CP1 bar, Grill bar, CP2 bar, Congregated Snack bar and Sta. Tecla Residences 
Bar.
Guimarães: EngªI bar, bar of the residential complex and EngªII bar.

Vending
In order to be able to fill peak periods, as an alternative quick snack and in order to 
be as close as possible to customers, SASUM provides a vast number of vending 
machines spread throughout the buildings of the University of Minho.

FOOD AND CATERING DEPARTMENT
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Unidade Horário (período de atendimento)
Almoço Jantar

Restaurante Universitário de Gualtar:   
- Serviços Administrativos 09:00h - 17:30h
- Cantina (refeições subsidiadas) 12:00h - 14:00h 19:00h - 20:30h
- Grill (grelhados e outros) 12:00h - 14:00h -
- Restaurante (serviço de mesa/volante) 12:00h - 15:00h -
- Venda de Senhas (nos guiché locais) 12:00h - 14:00h
Cantina de Santa Tecla (refeições subsidiadas) 12:00h - 14:00h 19:00h - 20:30h
Restaurante Universitário de Azurém:   
- Venda de Senhas (nos guiché locais) 12:00h - 14:00h
- Cantina (refeições subsidiadas) 12:00h - 14:00h 19:00h - 20:30h
- Rampa não subsidiada 12:00h - 14:00h -
- Grill (grelhados e outros) 12:00h - 14:00h -
- Bar do Grill Azurém 12:00h - 14:30h
Bar do Grill - Gualtar    9:00h - 19:30h
Bar CP1 - Gualtar 8:00h - 21:00h   Sábado 8:30h - 12:30h
Bar CP2 - Gualtar 8:00h - 19:00h
Bar CP3 - Gualtar 8:30h - 18:00h
Bar 4 - Gualtar 8:30h - 18:00h 
Bar 5 - E.Medicina 8:30h - 18:00h (Almoço 12:30h – 14:30h)
Bar dos professores - complexo Pedagógico II - Gualtar 9:00h - 17:30h
Bar das residências de Santa Tecla Segunda a Quinta-Feira: 9:00h-22:00h | Sexta-Feira: 9:00h-18:00h | Domingo: 19:00h-22:00
Snack-Bar dos Congregados (serve refeições subsidiadas) Bar: 8:30h - 21:00h | Almoço: 12:00h - 14:00h | Jantar: 19:00h – 20:30h
Bar de Engenharia I - Azurém 8:00h - 19:00h | Sábado: 8:30h – 12:30h
Bar de Engenharia II zona dos alunos - Azurém 9:00h - 21:00h
Bar de Engenharia II zona dos Professores - Azurém 9:00h - 18:00h
Bar do complexo residencial de Azurém Segunda a Quinta-Feira: 9:00h-21:30h | Sexta-Feira: 9:00h-19:00h | Domingo: 18:00h-22:00
Bar de Arquitetura de Azurém 09:00h - 18:00h
Bar do Auditório de Azurém 09:00h – 17:00h
Bar Centro de Ciência Viva de Azurém Terça a Sexta- Feira: 10:00h -14:00h e 14:30h -18:00h

Horários - Os horários de funcionamento das unidades do DA dos SASUM são os seguintes:
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Hall Timetable (period of service)
Lunch Dinner

Gualtar University Restaurant:   
- Administrative Services 09:00h - 17:30h
- Canteen 12:00h - 14:00h 19:00h - 20:30h
- Grill 12:00h - 14:00h -
- Restaurant 12:00h - 15:00h -
- Ticket Sale 12:00h - 14:00h
Santa Tecla Canteen 12:00h - 14:00h 19:00h - 20:30h
Azurém University Restaurant:   
- Ticket Sale 12:00h - 14:00h
- Canteen 12:00h - 14:00h 19:00h - 2030h
- Rampa não subsidiada 12:00h - 14:00h -
- Grill 12:00h - 14:00h -
- Grill’s bar Azurém 12:00h - 14:30h
Grill’s bar - Gualtar   9:00h - 19:30h
CP1’s bar - Gualtar 9:00h - 21:00h   Saturday 8:30h - 12:30h
CP2’s bar - Gualtar   8:00h - 19:00h
CP3’s bar - Gualtar   8:30h - 18:00h
Bar 4 - Gualtar   8:30h - 18:00h   
Bar 5 - E.Medicina   8:30h - 18:00h (Lunch 12:30h – 14:30h)
Teacher’s Bar  - CP 2 - Gualtar   9:00h - 17:30h
Santa Tecla students residence bar Monday – Thursday: 9:00h-22:00h | Friday: 9:00h-18:00h | Sunday: 19:00h-22:00
Congregado’s Snack-bar Bar: 8:30h - 21:00h | Lunch: 12:00h - 14:00h | Dinner 19:00h – 20:30h
Engeneering bar I - Azurém 8:00h - 19:00h | Saturday: 8:30h – 12:30h
Engeneering bar II students area -- Azurém 9:00h - 21:30h
Engeneering bar II teachers area - Azurém 9:00h - 18:00h
Residence bar - Azurém Monday – Thursday: 9:00h -21:30h | Friday: 9:00h -19:00h | Sunday: 18:00h -22:00
Architecture bar - Azurém 09:00h - 18:00h
Auditorium bar - Azurém 09:00h – 17:00h
Center de Ciência Viva de Azurém Tuesday – Friday: 10:00h -14:00h e 14:30h -18:00h

Timetable - Timetable of the University of Minho Social Services units:
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ALOJAMENTO

As Residências da UMinho têm uma capacidade global de 1399 camas, 845 
em Braga e 554 em Guimarães, sendo que 102 das camas são em camaratas. 
Os estudantes que pretendem pedir alojamento nas residências de Braga ou 
Guimarães deverão preencher uma candidatura para alojamento, em impresso 
próprio, a adquirir e entregar nos SASUM, no setor de alojamento. 
Os estudantes que ingressam pela primeira vez na UMinho têm um prazo de 30 
dias, após a colocação, para apresentarem a candidatura à Residência Universitária. 
Para os estudantes já inscritos na Universidade é fixado anualmente um prazo para 
entrega de candidaturas para o ano letivo seguinte. 
Contudo, caso existam vagas, as candidaturas podem ser aceites mesmo findo 
estes períodos. 
Têm prioridade no acesso ao alojamento os estudantes bolseiros dos SASUM e, 
entre estes, aqueles que apresentam uma situação económica mais debilitada. 
No âmbito de acordos especiais, celebrados nomeadamente com a Fundação 
Calouste Gulbenkian, ou Programas de Mobilidade de Estudantes, os SASUM 
reservarão o número de camas indispensáveis para os respetivos estudantes 
estrangeiros. No início de cada ano letivo, os SASUM reservam, para os estudantes 
do primeiro ano, uma percentagem das camas disponíveis.

Complexo Residencial de Sta. Tecla - Braga
Nos blocos A, B e C existem 33 quartos individuais e 119 quartos duplos, que são 
apoiados, em cada piso, por casas de banho coletivas (8 duches e 8 WC) e uma 
sala de refeições com micro-ondas, televisão e frigorífico, uma sala de estudo/
convívio e TV cabo em todos os espaços. 
O bloco D dispõe de 54 quartos duplos, de 18 quartos individuais, de 2 apartamentos 
e 2 quartos para estudantes portadores de deficiência física ou sensorial, equipados 

com quarto de banho, telefone para chamadas internas e um pequeno frigorífico. 

Este bloco possui uma sala de refeições com micro-ondas em cada piso.
O bloco E dispõe de 54 quartos duplos, equipados com quarto de banho, telefone 
para chamadas internas e um pequeno frigorífico. No bloco E, existem ainda 30 
vagas em camaratas (6 vagas coletivas por camarata).
O complexo dispõe de lavandaria que funciona, das 7H às 22H, em sistema 
self-service, cantina, snack-bar, sala de informática, sala de musculação, sala 
de squash e sala de jogos, e todos os espaços têm acesso a rede wireless. Os 
residentes deste complexo têm ao seu dispor o transporte regular assegurado pelos 
Transportes Urbanos de Braga (TUB), que faz o percurso, em ambos os sentidos, 
entre a Residência e o Campus de Gualtar.
É no complexo residencial de Sta. Tecla que funciona a Rádio Universitária do 
Minho.

Residência Universitária Professor Doutor Carlos Lloyd Braga - Braga
A Residência Universitária Professor Doutor Carlos Lloyd Braga fica junto ao Campus 
de Gualtar e dispõe de 150 quartos duplos e de 4 quartos para alunos portadores 
de deficiência física ou sensorial. Cada quarto está equipado com quarto de banho,
telefone para chamadas internas, televisão e um pequeno frigorífico.
A Residência está dotada de uma lavandaria self-service equipada com máquinas
de lavar e secar roupa. Cada andar dispõe de uma sala de refeições com micro-
ondas, duas salas de estudo;  e, no último andar uma sala de convívio, uma sala 
de jogos, uma sala de informática e acesso a rede wireless em todos os espaços.
Os residentes têm ao seu dispor transporte público assegurado pelos Transportes 
Urbanos de Braga (TUB), que faz o percurso entre a Residência Universitária e o 
Campus de Gualtar em ambos os sentidos. 
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ACCOMMODATION/HOUSING

The Residential Halls of the University of Minho have an overall capacity of 1399 
beds, 102 of which are in group-rooms; 845 in Braga and 554 in Guimarães in 
rooms.Students that wish to request accommodation in the residences in Braga or 
Guimarães must fill in an Accommodation Candidature form which can be found 
and handed in at the University of Minho Social Services, at the Accommodation 
setor. 
Students arriving or the first time at the University of Minho (UM) have 30 days after 
placement to present their UM Residence application form. Students with previous 
enrolment at UM can apply to the next year according to fixed calendar. Applications 
can be accepted despite the term of the fixed date.
Priority is given to SASUM scholarship holders and, amongst these, those with less 
favourable economic situations. 
Regarding special agreements, mainly those signed with the Calouste Gulbenkian 
Foundation or Student Mobility Programs, SASUM will reserve the necessary number 
of beds for the foreign students and for the first year students at the beginning of 
each year.

Have priority access to accommodation scholarship students of SASUM and, 
among these, those who have a poorer economic situation.
Under special agreements concluded with the Calouste Gulbenkian Foundation, 
or Student Mobility Programs, the SASUM reserve the number of beds necessary 
for the respective foreign students. At the beginning of each school year, SASUM 
reserve for students of the first year, a percentage of available beds.

Sta. Tecla Residence Complex - Braga
At Blocks A, B and C there are 33 individual rooms and 119 double rooms. All rooms 
are supported on each floor with group washing closets (8 showers and 8 toilets), a 

meal room (equipped with a microwave, fridge and TV) a study/common room and 
cable TV in all common rooms. 
Block D has 54 double rooms, 18 single rooms, 2 apartments and 2 rooms for 
students with a physical or sensorial challenge, equipped with bathroom, telephone 
for internal calls and a small refrigerator. 
This block has a dining room with a microwave on each floor.
Block E has 54 double rooms, equipped with bathroom, telephone for internal calls 
and a small refrigerator. 
The E block has 54 double rooms, equipped with bathroom, telephone for internal 
calls and a small refrigerator. In block E, there are still 30 places in dormitories  (6 
vacancies per group).The complex has a laundry that works from 7am to 10pm on a 
self-service system, snack-bar, computer room, gym, squash court, computer room 
and all common áreas have WiFI access. The residents of this complex have at their 
disposal the regular transportation provided by Urban Transport Braga (TUB), which 
makes the route in both directions between the Residence and Campus Gualtar.
It is at this facility that the Students Radio works from.

Professor Doutor Carlos Lloyd Braga University Residence - Braga
TThe Professor Doutor Lloyd Braga University Residence is located near the 
Gualtar Campus and has 150 double rooms and 4 rooms for physical or sensorial 
challenged people.
Each room is equipped with a bath room, phone for internal calls, TV and small 
fridge.
The Residence has a self-service laundry and dry-cleaning. Each floor is equipped 
with a meal room with two microwaves, two study rooms; and, on the last floor, a 
common room, games room and computer room, WiFi access in all common areas.
Residents are provided with public transportation provided by the Urban Transport 
Braga (TUB), which runs between the University Residence and Campus Gualtar in 
both directions. 

SOCIAL DEPARTMENT
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Complexo Residencial de Azurém - Guimarães
O complexo residencial de Azurém, situado junto ao Campus de Azurém, tem 
capacidade para 492 estudantes e é constituído por três blocos. O bloco G1 dispõe 
de 24 quartos individuais e 40 quartos duplos. Cada andar dispõe de uma casa de 
banho coletiva (8 duches e 8 WC) e de uma sala de refeições com micro-ondas. 
Os blocos G2 e G3 dispõem, cada um deles, de 70 quartos duplos, de 18 quartos 
individuais no G2 e 16 no G3; além de 2 quartos no G3 para alunos portadores 
de deficiência física ou sensorial, equipados com quarto de banho, telefone para 
chamadas internas e um pequeno frigorífico. Nos blocos G1 e G2 existem, ainda, 
12 e 60 vagas em camaratas, respetivamente. O complexo possui também um 
snack-bar e uma lavandaria regime de self-service (bloco G2), salas de estudo e 
sala de informática (bloco G3). O complexo desportivo de Azurém encontra-se a 
50m da Residência Universitária.

Residência Universitária dos Combatentes - Guimarães
A Residência Universitária dos Combatentes situa-se na zona do centro histórico da 
cidade de Guimarães e dispõe de 31 quartos duplos que são apoiados por casas 
de banho coletivas. Esta Residência dispõe também de uma sala de refeições com 
micro-ondas, sala de estudo com televisor, e uma lavandaria em regime de self-
service, bem como acesso a rede wireless em todos os espaços.

As nossas Residências Universitárias dispõem de 8 quartos adaptados para 
estudantes com deficiência física ou sensorial, em edifícios devidamente equipados 
com rampas de acesso. Na Residência Universitária Prof. Lloyd Braga - 4 quartos 
individuais equipados, com quarto de banho, telefone, televisão e um pequeno 
frigorífico. Na Residência Universitária Sta. Tecla - 2 quartos individuais, equipados 
com quarto de banho, telefone e um pequeno frigorífico. Na Residência Universitária 
de Azurém - 2 quartos individuais, equipados com quarto de banho, telefone e um 
pequeno frigorífico. Semanalmente, as funcionárias prestam apoio na limpeza do 
quarto, casa de banho, mudança de roupa e cama. Outro tipo de apoio que seja 
solicitado pode ser prestado desde que seja praticável e devidamente autorizado.

Azurém Residence Complex - Guimarães
This three block facility is located near the Azurém Campus and has capacity for 
492 students. In blocks G1 and G2 are also openings 12 and 60 in dormitories, 
respectively. Each floor has a group washing closet (8 showers and 8 toilets), dining 
room with microwave.
G2 and G3 blocks have 70 double rooms (each); 18 single rooms in G2 and 16 
in G3; and also 2 rooms in G3 for students with physical or sensory disability, 
equipped with bathroom, telephone for internal calls and a small refrigerator.
In blocks G1 and G2 are also openings 12 and 60 in dormitories, respectively.
The complex also has a snack-bar, one self-service laundry (block G2), study room 
and computer room (block G3). The Azurem Sports Complex is 50m away from the 
University Residence. 

Combatentes Residence Complex - Guimarães
This residence is located in the historical city center and has 31 double rooms, 
supported by a group washing closet. This residence also has a dining room with 
microwave, study room with TV, one self-service laundry and Wi-Fi access in all 
common areas.

Our University Residences have 8 double rooms adapted for students with physical 
or sensorial disabilities, in buildings equipped with Access ramps.
At the Prof. Lloyd Braga University Residence – 4 individual rooms equipped with 
bathrooms, telephone, TV and a small refrigerator. 
At the Sta. Tecla University Residence – 2 individual rooms equipped with bathrooms, 
telephone, TV and a small refrigerator.
At the Azurém University Residence – 2 individual room equipped with bathroom, 
telephone, TV and a small refrigerator.
Weekly these rooms are cleaned with bed clothing change. Other types of support 
are avalible whenever requested and as long as they are possible and conveniently 
authorised.
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Este serviço inclui um serviço de medicina preventiva e está disponível de forma 
gratuita (no âmbito do sistema de ação social escolar) aos alunos deslocados, do 
1º e 2º ciclo, da Universidade do Minho. O horário das consultas a praticar durante 
o ano letivo é divulgado pelos estudantes, através dos meios habituais, sendo que 
poderá ser objeto de alteração de acordo com a disponibilidade dos prestadores 
do serviço.

De forma excecional e restrita à disponibilidade na agenda de marcações, os 
estudantes inscritos em ciclos de estudos conducentes a Doutoramento podem ter 
acesso a consultas de apoio médico, sendo o preço a cobrar de 20,00€.

As consultas de Apoio Médico de medicina preventiva são asseguradas no Centro 
Médico, em Gualtar, ao lado do Pavilhão Desportivo e no Gabinete Médico de 
Azurém, em Guimarães.

O Apoio Médico integra ainda consultas da especialidade de ginecologia, atualmente 
disponíveis, apenas, no Centro Médico de Gualtar, em Braga.

Enfermaria
Esta valência assegura a prestação de cuidados de enfermagem a toda a comunidade 
académica, nomeadamente os decorrentes de acidentes, da realização de exames 
de rotina médica e de medidas gerais da promoção da saúde como a vacinação, 
educação para a saúde, nutrição e reabilitação.
As enfermarias do Centro Médico, que funciona no Campus de Gualtar, e do 
Gabinete Médico, que funciona no complexo Desportivo de Azurém, estão abertas 
de segunda a sexta-feira, nos horários divulgados junto da comunidade académica 
e afixados nos respetivos Serviços.
Os atos de enfermagem praticados não têm qualquer custo para o utente, quando 
realizados no âmbito de acidentes que decorram na UMinho.

This service is essentially a service of preventive medicine and is available free of 
charge (within the school social action system) to displaced students from UMinho, 
enrolled in 1st and 2nd cycles.
The schedule of consultations, to practice during the school year, is published for 
the students through the usual means, and may be subject to change according to 
the availability of the service providers.

Exceptional and limited to availability on the calendar markings form, students 
enrolled in courses of study leading to PhD can have query access to medical 
support at the price of 20.00€.

Medical Consultations of Support preventive medicine are provided in the Medical 
Center in Gualtar beside the Sports complex and at the Medical Office in Azurém 
sport complex in Guimaraes

The Medical Support also includes consultations of gynecology specialty, currently 
available only in Gualtar Medical Center in Braga.

Nursing
This ensures nursing service to the entire academic community, notably those 
arising from accidents, conducting routine medical examinations and measures 
of general health promotion such as vaccination, health education, nutrition and 
rehabilitation.
Medical Center Infirmaries, who work at the Campus of Gualtar, and Medical 
Office, which works in the Sports Complex of Azurém, are open from Monday to 
Friday, in schedule published in the academic community and posted on their
services.
The acts of nursing practice have no cost to the user, when performed in accidents 
resulting in UMinho.

APOIO MÉDICO
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Apoio Psicológico

Os SASUM prestam consultas de acompanhamento psicológico no Centro Médico 
de Gualtar e no Gabinete Médico de Azurém.

O horário das consultas, a praticar durante o ano letivo, é divulgado pelos 
estudantes, através dos meios habituais, sendo que poderá ser objeto de alteração 
de acordo com a disponibilidade dos prestadores do serviço.

É possível aos alunos bolseiros usufruírem de atendimento psicológico 
comparticipado, sendo a percentagem de desconto no pagamento das consultas 
diretamente proporcional ao valor da bolsa recebida. O preço de consulta com 
comparticipação oscila entre o “gratuito” e os 14€.
Os alunos não bolseiros têm de efetuar o pagamento de 20€.

Aos estudantes que faltem sem aviso prévio à consulta de apoio médico ou de 
apoio psicológico será imputada uma taxa de 2.50€. 

A marcação prévia de consultas de apoio médico ou psicológico poderá ser 
efetuada das seguintes formas: 
Presencialmente, no balcão de atendimento do Centro Médico de Gualtar, em 
Braga, e no Gabinete Médico de Azurém, em Guimarães;

Por telefone:
• em Braga, através do nº 253601490
• em Guimarães, através do nº 253510626
Por e-mail:
• Consultas de apoio psicológico: psicologia@sas.uminho.pt
• Consultas de apoio médico (Braga e Guimarães): enfermaria@sas.uminho.pt

Deve indicar sempre o local onde pretende a consulta.

Psychological support

The SASUM provide psychological consultations in Gualtar Medical Center and 
Azurém Medical Office.
The schedule of consultations, to practice during the school year, is published for 
the students through the usual means, and may be subject to alteration according 
to the availability of the service providers.

It is possible for scholarship students to take advantage and be reimbursed of the 
psychological care, the percentage discount on payment of consultations is directly 
proportional to the value of the scholarship granted. The consultation price with 
reimburse oscillates between “free” and 14€.
Non-scholarship students have to make the payment of 20€.

Students who miss without notice to the consultation of medical support or 
psychological support will be charged a fine of 2.50 Eur. The appointment of 
medical consultation or psychological support may be made in the following ways:
In person at the desk in the Medical Center Gualtar in Braga and at the medical 
office in Azurém - Guimarães;

By phone 
• In Braga, through the number 253601490 
• Guimaraes, through the number 253 510626 
By e-mail: 
• Consultations psychological support: psicologia@sas.uminho.pt 
• Consultations of medical support (Braga and Guimarães): enfermaria@sas.
uminho.pt 

It should always indicate where you want to query.

APOIO MÉDICO
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Centro Médico em Braga| Medical Centre

Foi inaugurado em dezembro de 2008 um serviço médico integrado na área da 
medicina preventiva, medicina do trabalho, apoio psicológico, enfermaria e mais 
recentemente ginecologia. Este Centro está localizado a poente do Complexo 
Desportivo de Gualtar, adjacente à parafarmácia. 

In December 2008 was inaugurated an medical centre, comprising: preventive 
medicine, occupational medicine, psychological support, sports medicine and 
nursing. This service is located at west of Gualtar Sports Complex, adjacent to 
parapharmacy.

Contactos / Contacts (telefone/phone): 253 601490

Parafarmácia | Parapharmacy

Foram inauguradas em dezembro de 2008 duas parafarmácias, uma localizada 
no Campus de Gualtar (a poente do complexo desportivo de Gualtar, adjacente 
ao centro médico), e uma no campus de Azurém (rés do chão do edifício de 
Engenharia II).

Além da venda dos medicamentos não sujeitos a receita médica, são ainda 
prestados outros serviços na área da nutrição e estética. 

In December 2008 two parapharmacies were inaugurated, one in Gualtar campus 
- Braga (adjacent to the medical centre) and one at Azurém Campus – Guimarães 
(ground floor of engineering building II)

In addition to the sale of products not subject to prescription, they are also provided 
other services in the area of nutrition and aesthetics.

Contactos/contacts: 
Braga: Telefone/phone: ext: 604798 ou 253670110

Guimarães: Telefone/phone: ext: 253418049

APOIO MÉDICO
MEDICAL SUPPORT
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A bolsa de estudo é um apoio social direto atribuído aos estudantes economicamente 
mais carenciados, cujos agregados familiares não consigam, por si só, fazer face 
aos encargos inerentes à frequência do ensino superior. As bolsas de estudo são 
cofinanciadas pelo Fundo Social Europeu e pelo Estado Português no âmbito do 
Programa Operacional Potencial Humano.

As bolsas de estudo são regulamentadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior que define os montantes e as condições com que os estudantes 
se podem candidatar. O regulamento de atribuição de bolsas de estudo vigente foi 
aprovado pelo Despacho n.º 8442- A/2012, de 22 de junho, com última redação 
dada pelo Despacho 5404/2017, de 21 de junho, e está disponível para consulta 
na página web dos SASUM (www.sas.uminho.pt). As candidaturas são efetuadas 
nas datas regulamentadas.

A decisão de atribuição de bolsa de estudo decorre de um processo de análise 
às informações prestadas pelo candidato (e respetivos comprovativos), podendo 
ser ainda complementada por uma entrevista e, em casos que se entenda 
como justificados, por uma visita domiciliária feita por técnicos qualificados. Os 
candidatos que prestem falsas declarações, por inexatidão ou omissão de dados, 
para além de terem de repor as quantias eventualmente recebidas, incorrem em 
sanções administrativas, disciplinares e/ou criminais.

Nos termos do artigo 48.º do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a 
Estudantes do Ensino Superior, está previsto um NOVO procedimento simplificado e 
automático de atribuição de bolsa de estudo para os anos subsequentes ao primeiro 
ano de atribuição de bolsa. Assim, desde que cumpridas as condições estipuladas, 
os estudantes terão os requerimentos automaticamente deferidos, sendo-lhe 
atribuída uma bolsa provisória, após a confirmação da realização da inscrição 
e seja disponibilizada a informação, através do sistema de interoperabilidade da 

Administração Pública, à verificação dos requisitos previstos nas al. g) e i) do artigo 
5.º do Regulamento.

Agregado Familiar
Conjunto de pessoas constituído pelo requerente e demais pessoas que com ele 
vivam em comunhão de mesa, habitação e rendimento.

Rendimento do Agregado Familiar
O Rendimento do Agregado Familiar é considerado conforme estipulado no o art.º 
34º do Regulamento de Atribuição de Bolsas de estudo a estudantes do ensino 
superior.

Cálculo do rendimento “per capita”
O rendimento per capita é o resultado da divisão do rendimento ilíquido do agregado 
familiar pelo número de pessoas que o constituem.
 
Estudante Deslocado
Estudante deslocado é aquele que, em consequência da distância entre a localidade 
em que reside o Agregado Familiar e onde se situa a Universidade, necessita de 
residir no local do estabelecimento de ensino.

Nota importante: Os estudantes nesta condição deverão solicitar alojamento nas 
Residências Universitárias. Usufruirão, assim, de um complemento à bolsa base 
mensal, para pagamento do alojamento.

PROCEDIMENTOS
Candidatura a Bolsa de Estudo para 2017/2018
O requerimento à bolsa de estudo é obrigatoriamente efetuado online, através do 
preenchimento do formulário de candidatura constante da plataforma BeOn, da 

BOLSAS DE ESTUDO
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Grant is a direct social support economically disadvantaged students whose 
households cannot support by itself the costs inherent in the frequency of the 
University.The grants are co-financed by European Social Fund and the Portuguese 
State under POPH.

The grants are regulated by the Ministry of Science, Technology and Higher 
Education that defines the amounts and conditions with which students can apply. 
The rules for the allocation of grants in force - Order no. 8442-A/2012 of June 22th, 
with last amended by Order 5404/2017 of June 21, are available for viewing on 
the website of SASUM (www.sas.uminho.pt). Applications are made on the dates 
regulated.
The decision to award the grant comes from a process of analyzing the information 
provided by the candidate (and respective evidence) and can be complemented by 
an interview and in some cases if it is necessary, with a home visit made by qualified 
professionals. Applicants who provide false statements, inaccuracy or omission of 
data, in addition to having to replenish any amounts received, incur administrative 
penalties, disciplinary and / or criminal liability.

Pursuant to article 48 of the Regulations for the Allocation of Scholarships for 
Higher Education Students, a new simplified and automatic procedure for granting 
scholarships for the years following the first year of grant award is foreseen. As soon 
as the stipulated conditions are fulfilled, the students will have the applications 
automatically granted, being awarded a provisional grant, after confirming the 
completion of the enrollment and making the information through the interoperability 
system of the Public Administration available to the verification of the Requirements 
set out in paragraphs (g) and (i) of 5º the Regulation.

Household
A group of people constituted by the applicant and other persons, that live with him 
in communion table, housing and income.

Household Income
The Income of the Household is considered as stipulated in the article 34 of the 
Regulation of Allocation of Scholarships to students of higher education.

Calculation of income “per capita”
Per capita income is the result of the division of the illiquid income of the household 
by the number of persons who constitute it.
 
Displaced Student
Student who is displaced as a result of the distance between the location at which 
the Household resides and where the university is located, needs to reside in the 
local school.

Important Note: Students in this condition should request accommodation in the 
Halls of Residence. Enjoy, so a supplement to the basic monthly grant for payment 
of accommodation.

PROCEDURES
Application for grant for 2017/2018
The application to the scholarship must be made online, by completing the 
application form on the BeOn platform of the General Directorate of Higher 
Education (DGES) at https://www.dges.gov.pt/wwwBeOn/

GRANTS
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Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) em https://www.dges.gov.pt/wwwBeOn/ 

Prazos de submissão do requerimento
- Entre 25 de junho e 30 de setembro;
- Nos 20 dias úteis subsequentes à inscrição, quando esta ocorra após 30 de 

setembro;
- Nos 20 dias úteis subsequentes à emissão de comprovativo de início de estágio 

por parte da entidade que o faculta, nos casos previstos no n.º 3, do artigo 1.º 
do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo;

- Ocorrendo a inscrição antes de 30 de setembro, o estudante dispõe sempre de 
um prazo de 20 dias uteis para submeter o requerimento, mesmo que esse 
prazo ultrapasse aquela data;

- Entre 1 de outubro e 31 de maio, sendo, nesse caso, o valor da bolsa de estudo 
a atribuir proporcional ao valor calculado nos termos do presente regulamento, 
considerando o período que medeia entre o mês seguinte ao da submissão do 
requerimento e o fim do período letivo ou do estágio.

Credenciais de acesso para efetuar o requerimento
Os estudantes que pretendam requerer a bolsa de estudo (online) devem obter as 
credenciais de acesso (código de utilizador e palavra-chave):
• Com credenciais de acesso: devem utilizar as credenciais de anos 

anteriores para efetuar a candidatura para o próximo ano letivo; 
• Sem credenciais de acesso: 

- Devem dirigir-se aos SASUM, para lhes serem atribuídas as credenciais; 
- Caso o candidato esteja a concorrer ao ingresso no ensino superior, através do 
concurso nacional de acesso e seja a primeira vez que se pretende candidatar 
a bolsa de estudos, pode solicitar as credenciais aquando da candidatura ao 
ensino superior online na página eletrónica da DGES;
- As credenciais de acesso são enviadas para o número de telemóvel indicado 

pelo candidato. 
• Se o candidato se esqueceu ou perdeu as credenciais de acesso:

- Pode recuperá-las, a qualquer momento, em (Esqueci-me do código de 
utilizador e ou da palavra-chave) em https://www.dges.gov.pt/wwwBeOn/

Preenchimento e instrução do requerimento
O formulário de candidatura para 2017/2018 encontra-se disponível na página 
pessoal de candidatura a bolsa de estudo do candidato e deve ser preenchido 
na íntegra. Os documentos são solicitados e entregues por via eletrónica, de 
acordo com as instruções fornecidas pela plataforma BeOn, na sequência do 
preenchimento do formulário de candidatura. 
Deverá submeter o requerimento no prazo estabelecido após o preenchimento 
integral do formulário e da entrega de todos os documentos solicitados. Caso, após 
a submissão da candidatura, os serviços lhe solicitem documentos complementares 
para esclarecer algum aspeto, deverá digitalizá-los, nas condições estabelecidas, 
e efetuar o seu carregamento na sua página pessoal de candidatura a bolsa de 
estudo.

Ao submeter o requerimento o estudante subscreve uma declaração sob o 
compromisso de honra, sobre a veracidade e integralidade das informações 
prestadas. Os erros ou omissões cometidas nas informações prestadas e nos 
documentos entregues são da exclusiva responsabilidade do estudante. 

Os documentos são solicitados em duas fases, antes da submissão da 
candidatura (pela plataforma) a bolsa de estudo e depois, após a submissão 
da candidatura a bolsa de estudo (pelos Serviços de Acção Social).

PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO:
O pagamento da bolsa é efetuado pela DGES, mensalmente, diretamente ao 

BOLSAS DE ESTUDO
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Deadlines for submission of application
- Between June 25 and September 30;
- Within 20 working days of registration, when it occurs after September 30;
- In the 20 working days following the issuance of proof of commencement of the 

internship by the entity that authorizes it, in the cases provided for in no. 3 of 
article 1 of the Regulation for the Granting of Scholarships;

- Registration taking place before September 30, the student always has a period 
of 20 business days to submit the application, even if this period exceeds that 
date;

- Between October 1 and May 31, in which case, the grant awarded by the period 
between the month following the submission of application and the end of the 
semester or the stage.

Credencials access to make the application
Students wishing to apply for a scholarship (online) must obtain the access 
credentials (user code and password):
• With access credentials: they must use the credentials of previous years to 

apply for the next school year;
• No access credentials:

- They should go to the SASUM, to be assigned the credentials;
- If the candidate is applying for admission to higher education through the 
national entrance examination and is the first time that he / she intends to 
apply for the scholarship, he / she can apply for the credentials when applying 
for higher education online at the DGES website;
- The access credentials are sent to the mobile phone number indicated by the 
candidate;

• If the candidate has forgotten or lost the access credentials:
- You can retrieve them at any time from (I forgot my user code and / or 

password) at https://www.dges.gov.pt/wwwBeOn/
Submission and instruction of the candidature
The application form for 2017/2018 is available on the homepage of the grant 
application the Applicant and must be completed in full. The documents are 
requested and delivered by electronic means, according to the instructions provided 
by the platform BeOn, following the conclusion of the application form.

Student must submit the application on time after the full completion of the form 
and submit the requested documents. If after submission of the application, the 
services requests additional documents to clarify any aspect, student should scan 
them, under conditions laid down, and make load on their website to apply for a 
grant.

By submitting the application the student subscribes to a declaration under oath 
about the truthfulness and completeness of the information provided. Errors or 
omissions in the information provided and documents submitted are the sole 
responsibility of the student.

The documents are requested in two phases, in the phase before the submission 
of the application (by the platform) the scholarship and then in the phase after 
submission of the application for scholarship (by the Social Welfare Services).

PAYMENT OF GRANTS:
The grant payment is made by the DGES, monthly, directly to the student via bank 
transfer.

GRANTS
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estudante através de transferência bancária.
Relativamente aos estudantes com necessidades educativas especiais o 
Regulamento de atribuição de bolsas de estudo prevê o seguinte:
 “Artigo 24.º 

Estudante com necessidades educativas especiais 
1 - Beneficiam de estatuto especial na atribuição de bolsa de estudo os 
estudantes bolseiros portadores de deficiência física, sensorial ou outra, nos 
termos legais em vigor, com um grau de incapacidade igual ou superior a 60%, 
devidamente comprovada através de atestado de incapacidade passado por 
junta médica.

2 - O estatuto especial confere à entidade competente para decidir sobre o 
requerimento a possibilidade de:

a) Atendendo à situação específica e às despesas que o estudante tenha 
que realizar, definir, até ao limite do valor da bolsa de referência, o valor da 
bolsa base anual a atribuir, bem como o valor de eventuais complementos 
de alojamento e benefícios anuais de transporte;
b) Atribuir um complemento de bolsa que visa contribuir para a aquisição 
de produtos e serviços de apoio indispensáveis ao desenvolvimento da 
atividade escolar, até ao montante de três vezes o indexante dos apoios 
sociais por ano letivo.

3 - No processo de atribuição do complemento a que se refere a alínea b) 
do número anterior, a entidade competente para decidir sobre o requerimento 
colhe obrigatoriamente parecer técnico especializado, designadamente dos 
serviços da instituição de ensino superior de apoio aos estudantes portadores 
de deficiência física, sensorial ou outra”.

Em caso de dúvidas os estudantes que pretendam candidatar-se a bolsa de estudo 
deverão consultar o Guia do Candidato disponível na página pessoal de candidatura 
a bolsa de estudo do candidato, ou consultar o sítio na internet dos SASUM, em 
www.sas.uminho.pt ou da DGES, em https://www.dges.gov.pt/pt e consultar o 
Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo.

Uma vez que os processos de candidatura são analisados pelos técnicos por ordem 
de entrada, é do interesse dos candidatos que a submissão da sua candidatura se 
processe numa fase mais inicial do prazo, antecipando dessa forma o conhecimento 
do resultado e evitando atrasos decorrentes do avolumar de candidaturas que 
normalmente ocorre nos finais de prazo.

BOLSAS DE ESTUDO
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For students with special educational needs, the Regulation award of grants provides:
Article 24.º

Students with special educational needs
1 - Enjoy special status in the awarding of grants the grant students with physical 
disabilities, sensory or otherwise, under the law in force, with a degree of 
disability equal to or greater than 60%, duly attested by a certificate of incapacity 
past by a medical board.

2 - The special status confers to the authority competent to decide on the 
application the ability to:
a) Given the specific situation and the expenses that the student has to perform, 
set up to limit of the reference exchange, the value of the grant to be awarded 
annually, and the value of any additional accommodation and annual benefit 
of transport;
b) Assign a complement of grant that aims to contribute to purchase essential 
products and services to support development of school activity, up to three 
times the amount of social support index per school year.

3 - In supplement attribution process referred to b) above, the competent 
authority to decide on the application gathers expert opinion mandatory 
technical, namely the services of the institution of higher education to support 
students with physical disabilities, sensory or another”.

In case of doubt students, who wish to apply for the grant, should consult the 
Guidelines available on personal application to the grant of the candidate, or consult 
the Internet site of SASUM in www.sas.uminho.pt or DGES in https://www.dges.gov.
pt/pt and consult the Rules of Attribution Grant.

Once the application process are analyzed by experts in order of appearance, is in 
the interest of candidates that the submission of your application takes place at an 
earlier stage of the period, anticipating the knowledge of the outcome and avoiding 
delays arising from the swell applications that normally occurs at the end of term.

GRANTS
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Os estudantes têm direito a um seguro que cobre acidentes que ocorram nas 
instalações da Universidade ou no percurso normal e direto de ida e regresso entre 
a Residência e a Universidade. (Nos termos do Despacho nº 185 (MEC) 86, de 12 
de setembro).

A apólice de seguro inclui ainda os estudantes que se desloquem para fora do país 
no âmbito de programas de intercâmbio (Erasmus ou outros).

Cada estudante, no ato da matrícula, paga o prémio de seguro no valor de 2,50 
Euros que lhe permite, durante o ano letivo, ficar abrangido pelas seguintes 
coberturas:

• Morte ou invalidez permanente por acidente - 27.100,00 euros
• Despesas de funeral por acidente - 2.200,00 euros
• Despesas de tratamento por acidente - 5.000,00 euros 
• Responsabilidade civil do aluno - 5.000,00 euros 
• Responsabilidade civil do estabelecimento de ensino - 25.000,00 euros

Para os alunos seguros na apólice, que se encontrem no estrangeiro no âmbito 
de programas de intercâmbio (Erasmus ou outros), fica igualmente garantida a 
cobertura de Despesas de Transporte Sanitário ou de Repatriamento para a unidade 
de saúde mais próxima do local do acidente ou para outra unidade de saúde mais 
adequada, ou até ao domicílio da Pessoa Segura em Portugal.

Em caso de acidente o estudante deve comunicar aos SASUM, no prazo máximo de 
30 dias, a fim de ser apresentada a respetiva participação à companhia de Seguros
Fidelidade, SA.

Este seguro cobre ainda acidentes, que decorram da prática desportiva (exceto 
competição desportiva no âmbito das provas académicas realizadas pela Federação  
Académica do Deporto Universitário), enquadrada nos SASUM.

Não são abrangidos, entre outros, os danos previstos nas alíneas d) e i) do artº 6º 
das Condições Gerais do Seguro Escolar:

d) Hérnias, qualquer que seja a sua natureza, lumbagos, roturas ou distensões 
musculares, sejam ou não de origem traumática;
i) Acidentes derivados de doença ou estado patológico pré-existente, assim como 
lesões que sejam consequência de intervenções cirúrgicas ou de tratamentos 
médicos não motivados por acidente coberto. 

Os estudantes devem entregar o boletim de exame médico devidamente preenchido 
bem como todos os documentos relacionados com o sinistro (boletim de alta, 
faturas e recibos justificativos da realização de despesas, etc) com vista ao seu 
reembolso. 

Os trabalhadores, docentes e não docentes, no âmbito da prática desportiva 
enquadrada nos SASUM, podem aderir a este seguro, mediante o pagamento de 
um prémio no valor de 8€.

O nº da apólice é ES50001712.

SEGURO ESCOLAR
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Students have the right to an insurance that covers accidents that occur at University 
or on the normal route to and from the residence to University (according to Order 
no. 185 (MEC) 86, of 12/09).

The insurance policy also includes students who move out of the country in the 
framework of exchange (Erasmus or other) programs.

Each student, upon enrolment, pays 2,5 EUR in order to be covered by this 
insurance for the school year, with reference to:

• Death or permanent invalidity by accident – 27.100,00 euros
• Funeral expenses by accident – 2.200,00  euros
• Treatment expenses by accident – 5.000 EUR
• Students civil responsibility – 5.000 EUR
• Institutional civil responsibility – 25.000 EUR

For insured in the policy students, who are abroad in the framework of exchange 
programs (Erasmus or other),  is also guaranteed to cover expenses Sanitary 
Transport or repatriation for health unit more near the accident site or to another 
unit most appropriate health or to the domicile of the Insured Person in Portugal.

In case of an accident, the student should communicate to SASUM within 30  days, 
in order to present the occurrence to the insurance company Seguros Fidelidade, 
SA.

This insurance also covers accidents arising from sport (except sporting competition 
within the academic examinations conducted by the Academic Federation of 
University Sports), framed in SASUM.

Certain injuries are not covered as foreseen in d) and i) of Article 6th of the School 
Insurance General Conditions:
d) Hernias, of any nature, lumbagos, muscle tears and distensions, of traumatic 
origin or not;
i) Accidents derived from illness or pre-existing pathological state, as well as injuries 
in consequence of surgical procedures or medical treatments of non-covered 
accidents.

Students must hand in the properly filled-in medical exam bulletin as well as all 
accident related documents (discharge papers, justified payment receipts, etc.) 
envisioning reimbursement. 

Workers, teachers and staff, under the framed sports in SASUM can join this 
insurance through paying a prize of 8€.

The insurance policy number is ES50001712.

SCHOOL INSURANCE
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O Fundo Social de Emergência (FSE) é uma prestação pecuniária atribuída a fundo 
perdido, isenta de quaisquer taxas, que se destina a colmatar situações pontuais 
decorrentes de contingências ou dificuldades económico-sociais, com impacto 
negativo no normal aproveitamento escolar do estudante, e que não possam ser 
convenientemente resolvidas no âmbito dos apoios previstos pelo sistema de Acção 
Social para o Ensino Superior.

O processo de candidatura ao FSE é instruído através de requerimento dirigido ao 
Reitor, em formulário de candidatura, e entregue nos Serviços de Acção Social, 
em Braga ou Guimarães, com todos os documentos justificativos, nos termos 
definidos no Regulamento - - Despacho n.º 11476/2015, de 13 de outubro (Diário 
da República, 2.ª série), que está disponível para consulta na página web dos 
SASUM (www.sas.uminho.pt).

The Emergency Social Fund (ESF) is a cash benefit allocated to grants, free of any 
charges, which is intended to address specific situations or contingencies arising 
from economic and social difficulties, with negative impact on student academic 
achievement standard, and can not be adequately addressed within the support 
provided by the Social Welfare system for Higher Education.

The application process for ESF is instructed by a request addressed to the Rector, 
in the application form, and delivered in Social Services, in Braga or Guimarães, 
with all supporting documents, as defined in Regulation – Order no. º 11476/2015 
October 13t th, which is available for consultation on the web SASUM (www.sas.
uminho.pt).

FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA
EMERGENCY SOCIAL FUND
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O Desporto e Cultura na Universidade do Minho 

A UMinho considera as atividades culturais e desportivas elementos fundamentais 
na formação integral dos membros da Academia. 

Integrado na visão e objetivos estratégicos da UMinho, os SASUM promovem a 
participação desportiva e cultural no seio da comunidade académica (estudantes 
e trabalhadores), proporcionando condições para um acesso democrático a essa 
prática, num ambiente educativo aberto à comunidade, saudável e de excelência.

São apoiados na atividade desportiva regular, 15 grupos e associações culturais e 
cerca de 5.385 estudantes, através de uma oferta aproximada de 70 modalidades 
e atividades desportivas. 

Os SASUM colaboram ainda com a Associação Académica da Universidade do 
Minho (AAUM), Associação de Funcionários da Universidade do Minho (AFUM) e 
outras associações de cursos, no desenvolvimento de ações e planos de atividades, 
enquadrados nas áreas desportiva e cultural.

Nas instalações desportivas da UMinho, para além dos cerca de 163.302 usos 
individuais por ano, realizaram-se cerca de 131 eventos de caráter desportivo, 
recreativo e cultural.

Contactos | Contacts

Complexo Desportivo de Gualtar (Braga)
Morada / Address 4710-057 Gualtar - Braga
Telefone / Phone 253 604 123
Fax 235 601 451
Correio eletrónico / e-mail: ddc@sas.uminho.pt
Página Web http://www.sas.uminho.pt/desporto

Complexo Desportivo de Azurém (Guimarães)
Morada / Address Rua de Francos, nº 935  4800-042 Azurém
Telefone / Phone  253 510 620
Fax 253 510 629
Correio eletrónico / e-mail: ddc@sas.uminho.pt
Página Web http://www.sas.uminho.pt/desporto

DEPARTAMENTO DESPORTIVO E CULTURAL . DDC
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Sports and Culture at University of Minho

The University of Minho (UMinho) considers cultural and sports activities as key 
elements in the integral formation of Academy members.

As part of the vision and strategic objectives of UMinho, the Social Services of 
the University of Minho (SASUM) promote sporting and cultural practice within 
the academic community (students and employees), providing conditions for 
a democratic access to such issues in an educational environment open to the 
community, healthy and of excellence. 

Are supported in regular sporting activity, 15 cultural groups and associations and 
about 5,385 students, through an offer of approximately 70 modalities and sports 
activities.

SASUM cooperates with the sport and culture related activities of the University of 
Minho’s Student Union (AAUM), Staff Association (AFUM) and almost fifty course 
associations. 

The sports facilities at the University of Minho have registered 163.302 individual 
sport practice visits this last academic year, having hosted around 131 sport, 
recreational and cultural events.

SPORTS AND CULTURE DEPARTMENT
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Instalações e Serviços Desportivos 

A UMinho possui 2 complexos desportivos (Braga e Guimarães) e 1 Centro de 
Condição Física em Sta. Tecla: 

• Complexo desportivo de Gualtar, com uma área útil para a prática desportiva 
de 5.580 m2, é composto por duas naves polivalentes, 1 sala de squash, 2 
campos exteriores em relva sintética, 2 salas de condição física (musculação e 
cárdio fitness), 1 espaço para treino funcional (Extreme Condition), 3 ginásios para 
atividades de ritmo, desportos de combate e defesa pessoal, 1 campo de voleibol 
de praia, 1 monólito exterior de escalada com 14m de altura, rocódromo interior 
com 10m de altura e uma sala de apoio médico. 
• Complexo Desportivo de Azurém, com uma área útil para a prática desportiva 
de 2.390 m2, é composto por uma nave polivalente, 1 sala de squash, 1 sala de 
condição física (musculação e cardio fitness), 3 ginásios para atividades de ritmo, 
desportos de combate e defesa pessoal. 
• Centro de Condição Física de Sta. Tecla, com uma área útil para a prática 
desportiva de 120 m2, é composto por uma Sala de Condição Física para as 
atividades de musculação e cárdio fitness e uma sala de squash. 

Para além destas instalações desportivas, a atividade desportiva da UMinho 
é desenvolvida em espaços informais nas atividades de aventura e ainda em 
instalações desportivas cedidas pelas Câmaras Municipais de Braga e de 
Guimarães.

Acessibilidade às instalações e atividades desportivas na UMinho: 
O programa desportivo tem uma oferta diversificada, com cerca de 70 opções de 
modalidades e atividades desportivas, nas suas instalações desportivas nos campi 
e na Residência Universitária de Sta. Tecla, podendo algumas ser praticadas por 
alunos com deficiência motora ou sensorial.

Embora não exista um programa específico e direcionado para populações de 
mobilidade reduzida, as instalações desportivas da UMinho têm-se adequado em 
termos de acessibilidades para este grupo de estudantes, em função da legislação 
que se vai produzindo neste âmbito e os Técnicos Desportivos estão preparados e 
têm formação adequada para receber alunos com deficiência.

Para além disso, os SASUM têm uma relação muito próxima com instituições que 
promovem a prática desportiva de pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida nomeadamente com o Sporting Clube de Braga no Boccia. 

É possível e desejável, encaminhar e enquadrar os estudantes com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, que queiram praticar estes desportos, ou outros, nestas 
e outras instituições.

Lojas UMinho / UMinho Store 
Localizadas nas entradas dos Complexos Desportivos de Braga e Guimarães, são os 
locais ideais para adquirir material desportivo e roupa alusiva à UMinho.

DEPARTAMENTO DESPORTIVO E CULTURAL . DDC
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Sport services and venues

The University of Minho has two sport complexes (Gualtar-Braga and Azurém- 
Guimarães) and a Fitness center at Sta. Tecla student’s residence. 

• The Gualtar sport complex is composed of: 2 sports halls, 2 outdoor futsal/
tennis pitches, 2 bodybuilding gyms, 1 Cross Fit facility (Extreme Condition), 
3 combat-sport and dancing activity gyms, 1 squash/court soccer court, a 
beach volleyball court, a 14m outdoor climbing facility and a 10m indoor 
climbing wall with a warm-up boulder and a medical center. 

• The The Azurém sport complex is composed of: 1 sport hall, 1 bodybuilding 
gym, 3 combat sports and dancing activities gym and 1 squash/court soccer 
court.

• The Fitness center at Sta. Tecla student’s residence is composed of: 1 body 
building gym and 1 squash/court soccer court. 

In addition to these sports facilities, we develop some adventure sport activities in 
informal areas. Those facilities belong to the City Councils of Braga and Guimarães.

Accessibility to facilities and sports activities at the University of 
Minho:
- SASUM offer the possibility of sports practice in about 70 different sports in its 4 
sports facilities at the Gualtar and Azurem campi, with some being oriented also for 
students with motor or sensorial disability, although there is a specific program for 
this group of students. 

- SASUM however maintain a very close tie to sports institutions that promote sports 
activities for people with disabilities and that on occasion use the University of 
Minho facilities, namely the Portuguese Association for the Disabled in wheelchair 
Basketball and with SC Braga in Boccia. It is possible and desirable to assist our 
students to play sports in these and other institutions. 

- The University of Minho facilities have kept adapted in terms of accessibility for 
populations of reduced mobility according to the current legislation. 

- Sports technicians are prepared and have training to receive students with 
disabilities.

UMinho Store
The UMinho stores are located in both sport complexes (Gualtar and Azurém). They 
are the ideal place to buy sports equipment and UMinho official merchandising.

SPORTS AND CULTURE DEPARTMENT
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ATIVIDADES DESPORTIVAS 2017/2018   
2017/2018 SPORT ACTIVITIES

Atividades de Ritmo / Rhythm activities: 
Complexo Desportivo de Gualtar / Gualtar Sports Complex - Programa para o 1º semestre

MANHÃ

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

Nave 2 Cycling G2 Nave 2 Cycling Nave 2 Cycling Nave 2 Cycling G2 Nave 2 Cycling
10h45

11h00

Pilates Pilates11h15

11h30

11h45

12h30

12h45

Cycling GAP Zumba Cycling Pump13h00

13h15

13h30

TARDE
18h15

18h30

Step Cycling
Jump

Circuito Cycling Pump Cycling18h45

19h00

Fit Cross  19h15

Pilates Cycling Pilates
Attack

Cycling19h30

19h45

Pump Zumba20h00
Express GAP

Express 
GAP20h15

20h30

22h00

NOTA: Cycling com aulas virtuais a parir de Outubro em horário a anunciar
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Complexo Desportivo de Azurém / Azurém Sports Complex - Programa para o 1º semestre

ATIVIDADES DESPORTIVAS 2017/2018   
2017/2018 SPORT ACTIVITIES

MANHÃ

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G2
8h15

Cycling Cycling Cycling8h30

8h45

10h00

11h00

Pilates Pilates11h15

Cycling11h30

11h45

12h00

12h30

12h45

Pilates Cycling Circuito Cycling Pilates13h00

13h15

13h30

TARDE
18h30

Balance
Cycling

BWT Bum Bum
Hiit 18h45

Cycling Pump/
Jump/Core 

19h00

Warrior Pilates Cycling             Insanity19h15
Tabata

19h30

19h45

Pump It Hiit Fit Cross Pilates 20h00

20h15

20h30
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Andebol / Handball
Complexo Desportivo de Gualtar / Gualtar Sports Complex
Nave Desportiva / Sports Hall

• Masculino e Feminino / Male and Female – Horário e local a definir / 
        to be announced

Badminton / Badmington
Complexo Desportivo de Gualtar / Gualtar Sports Complex
Nave 2 / Sports Hall 2

• Masculino e Feminino /Male and Female – 2ª Feira das 20h30 às 22h00
• Masculino e Feminino /Male and Female – 4ª Feira das 16h30 às 18h
• Masculino e Feminino /Male and Female – 5ª Feira das 16h30 às 18h

Balneoterapia / Wellness facilities
Complexo Desportivo de Gualtar / Gualtar Sports Complex
Sala de Balneoterapia / Wellness facilities

• 2ª a 6ª Feira das 16h às 21h
• Sábado das 16h às 20h

Basquetebol / Basketball
Complexo Desportivo de Gualtar / Gualtar Sports Complex
Nave Desportiva / Sports Hall

• Masculino, Feminino Competição e Recreação / Male, Female / 
compeition and recreation – 3ª e 5ª Feiras das 21h30 às 23h

Nave 2 / Sports Hall 2
• Recreação/ recreation – 4ª Feira das 15h às 16h30

Capoeira
Complexo Desportivo de Gualtar / Gualtar Sports Complex
Ginásio 2 / Gym 2

• 2ª Feira das 21h00 às 22h00 
Complexo Desportivo de Azurém / Azurém Sports Complex
Ginásio 1 / Gym 1

• 3ª Feira das 21h30 às 22h30
• 6ª Feira das 20h30 às 22h
• Sábado das 16h às 17h

Danças Latinas / Latin Dance
Complexo Desportivo de Gualtar / Gualtar Sports Complex
Ginásio 2 / Gym 2

• 3ª Feira das 21h30 às 23h

Escalada / Climbing 
Complexo Desportivo de Gualtar / Gualtar Sports Complex
Nave Desportiva e Rocódromo / Sports Hall and outdoor
Competição

• 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Feira das 18h às 21h 
Recreação

• 2ª e 4ª Feira das 18h00 às 21h00
Com seguro da federação:

• 2ªe 4ª Feiras das 9h00 às 18h00; 21h00 às 23h00
• 3ª e 5ª Feiras das 9h00 às 18h00; 21h00 às 23h00
• 6ª Feira das 9h00 às 23h00
• Sábado das 9h00 às 20h00

ATIVIDADES DESPORTIVAS 2017/2018   
2017/2018 SPORT ACTIVITIES
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Esgrima 
Complexo Desportivo de Gualtar / Gualtar Sports Complex
Bancada Nascente /Balcony

• Horário e local a definir / to be announced

Extreme Condition
Complexo Desportivo de Gualtar / Gualtar Sports Complex
Bancada / Balcony

• 2ª a 5ª Feiras das 9h00 às 13h00 e 16h00 às 20h00
• 6ª Feira das 9h00 às 13h00 e 16h00 às 19h00

Futsal
Complexo Desportivo de Gualtar / Gualtar Sports Complex
Nave Desportiva / Sports Hall

• Feminino / Female – Horário e local a definir / to be announce

Futebol / Football
Campo de Futebol nº1 - Complexo Desportivo da Rodovia / Football nº1 – Rodovia 
Sports Complex 

• 2ª Feira das 14h às 15h30
• 4ª Feiras das 14h30 às 16h

Judo 
Complexo Desportivo de Gualtar / Gualtar Sports Complex
Ginásio 1 / Gym 1

• 2ª e 4ª Feiras 21h às 22h30
Ginásio 3 / Gym 3

• Sábado das 9h30 às 11h30

Jiu Jitsu 
Complexo Desportivo de Gualtar / Gualtar Sports Complex
Ginásio 3 / Gym 3

• 3ª e 5ª Feiras das 20h00 às 21h30 
• 6ª Feira das 18h00 às 19h30
• Sábado das 15h00 às 17h00

Karaté / Karate 
Complexo Desportivo de Gualtar / Gualtar Sports Complex
Ginásio 3 / Gym 3

• 2ª Feira das 18h30 às 20h
• 4ª Feira das 19h às 20h.

Complexo Desportivo de Azurém / Azurém Sports Complex
Ginásio 3 / Gym 3

• 2ª e 4ª Feira das 20.00h às 21h30

Kick Boxing
Complexo Desportivo de Gualtar / Gualtar Sports Complex
Ginásio 2 / Gym 2

• 3ª e 5ª Feira das 19h às 20h30
Complexo Desportivo de Azurém / Azurém Sports Complex
Ginásio 1 / Gym 1

• 3ª e 5ª Feira das 20.30h às 21.30h

Krav Maga
Complexo Desportivo de Gualtar / Gualtar Sports Complex
Ginásio 1 / Gym 1

• 3ª Feira das 20h30 às 22h30

ATIVIDADES DESPORTIVAS 2017/2018   
2017/2018 SPORT ACTIVITIES
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• 5ª Feira das 20h30 às 21h30
Complexo Desportivo de Azurém / Azurém Sports Complex
Ginásio 3 / Gym 3

• 2ª e 4ª Feiras das 19h às 20h

Musculação e Cardio Fitness / Bodybuilding and cardio fitness
Complexo Desportivo de Gualtar / Gualtar Sports Complex
Ginásio de Musculação / Bodybuilding gym

• 2ª a 5ª Feira: das 8h às 14h e das 16h às 22h
• 6ª Feira das 8h às 14h e das 16h00 às 21h
• Sábado das 10h às 14h e das 16h às 19h30

Complexo Desportivo de Azurém / Azurém Sports Complex
Ginásio de Musculação / Bodybuilding gym

• 2ª a 5ª Feiras: das 8h às 14h e das 16h às 22h
• 6ª Feira: das 8h às 14h e das 16h às 21h
• Sábados: 10h às 13h e das 16h às 19h30

Sta. Tecla / Sta. Tecla students’ residence
Ginásio de Musculação / Bodybuilding gym (Residência Universitária de StªTecla)

• 2ª a 5ª Feiras das 17h30 às 20h
• 6ª Feira das 17h30 às 19h30

Natação / Swimming 
Braga 
Piscina Municipal da Rodovia / Braga Swimming pool

• 2ª Feira: das 10h20 às 11h20 (aperfeiçoamento e competição / medium 
and advanced level)

• 3ª e 5ª Feiras: das 11.50h às 12h50 (aperfeiçoamento e competição / 

medium and advanced level)
• 3ª a 6ª Feiras: das 15h às 16h (aperfeiçoamento e competição / 

medium and advanced level)
• 3ª Feiras: das 15h às 16h (Aprendizagem / Begginers)
• 4ª Feira: das 15h às 16h30 (Aprendizagem / Begginers)
• 5ª e 6ª Feiras: das 15h às 16h (Aprendizagem / Begginers)

Guimarães
Piscina dos Bombeiros Municipais / Municipal Firefighters Swimming pool

• 3ª a 5ª Feiras: das 12h45 às 13h30 (Aperfeiçoamento e Aprendizagem / 
medium and advanced level)

• 2ª a 5ª Feiras: das 21h às 21h50 (Aperfeiçoamento e Aprendizagem / 
medium and advanced level)

Orientação / Orienteering
Horário e local a definir / to be announced

Surf e Bodyboard / Surf and Bodyboard
Horários das aulas a definir com o professor semanalmente / Classes to be 
difined weekly by the teacher

Taekwondo
Complexo Desportivo de Gualtar / Gualtar Sports Complex
Ginásio 1 / Gym 1

• 2ª, 4ª, 6ª Feiras das 18h às 19h e sábado das 10h às 11h – Turma 
Juniores

• 3ª, 5ª e 6ª Feira das 18h às 19h – Turma Cadetes
• 2ª, 4ª, 6ª Feira das 19h às 20h e sábado das 11h às 13h – Turma 

ATIVIDADES DESPORTIVAS 2017/2018
2017/2018 SPORT ACTIVITIES
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Marcial
• 2ª, 4ª e 6ª Feira das 19h às 21h – Competição
• 3ª, 5ª Feira das 19h às 20h30 – Competição
• Sábado das 11h às 13h - Competição

Ténis / Tennis
Complexo Desportivo da Gualtar / Gualtar Sports Complex
Escola de Ténis (horários das aulas a definir com o professor semanalmente) / 
Tennis school (Classes to be difined weekly by the teacher)

Ténis de Mesa / Table Tennis
Complexo Desportivo de Gualtar / Gualtar Sports Complex

• Horário e local a definir / to be announced

Viet Vo Dao 
Complexo Desportivo de Gualtar / Azurém Sports Complex
Ginásio 3 / Gym 3

• 2ª e 4ª Feiras das 19h30 às 21h

Voleibol (Masculino/Recreação) / Volleyball (male/ recreation
Complexo Desportivo de Gualtar / Gualtar Sports Complex
Nave 2 / Sports Hall 2 (Recreação) /(recreation)

• 3ª, 4ªe 5ª Feira das 22h30 às 23h30
Nave  / Sports Hall  (Competição /(Competion)

• Horário e local a definir / to be announced

Xadrez / Chess
Complexo Desportivo de Gualtar / Gualtar Sports Complex
Sala de Imprensa / Press Room

• Horário e local a definir / to be announced

Yoga 
Complexo Desportivo de Gualtar / Gualtar Sports Complex
Ginásio 2 / Gym 2

• 2ª e 4ª Feira das 19h30 às 20h30 (Hata Yoga)

ATIVIDADES DESPORTIVAS 2017/2018   
2017/2018 SPORT ACTIVITIES
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O apoio às atividades culturais é realizado através de diversos grupos culturais 
existentes na Academia, dos quais se destacam:

• ARCUM, que integra os seguintes grupos: Tuna Universitária do Minho, 
Grupo de Poesia, Grupo Folclórico, Grupo de Música Popular, Escola de 
Música e o Grupo de Percussão Bomboémia;

• Afonsina – Tuna de Engenharia;
• Augustuna; 
• Azeituna, Tuna de Ciências;
• Coro Académico da Universidade do Minho; 
• Gatuna, Tuna Feminina da Universidade do Minho; 
• Jogralhos - Grupo de Jograis;
• Tuno´Bebes – Tuna Feminina de Engenharia; 
• Teatro Universitário do Minho; 
• IPUM - Precursão Universitária do Minho;
• TMUM - Tuna de Medicina da Universidade do Minho.

Anualmente e no seguimento da política de apoio às atividades culturais, em 
sede do Conselho de Acção Social, define-se um montante destinado a apoiar 
os grupos culturais existentes na Academia. Este apoio financeiro destina-se, 
fundamentalmente, a comparticipar as despesas de funcionamento dos grupos, 
aquisição e renovação dos instrumentos musicais, apoio a eventos organizados na 
Universidade e comparticipação em atuações, sempre que as mesmas se revistam 
de interesse para a universidade.

The support to the cultural activities is accomplished through various cultural groups 
existing in the Academy, which includes:

• ARCUM, is composed by the following groups: Tuna Universitária do Minho, 
Group of Poetry, Falk Group, Falk music group, School of Music, Percussion 
Group Bomboémia;

• Afonsina – Tuna of Engenieering;
• Augustuna, Academic Tuna
• Azeituna, Sciences Tuna;
• Academic Choir; 
• Gatuna, Female Tuna; 
• Jogralhos - Jesters Group;
• Tuno´Bebes – Female Tuna of Engenieering; 
• University Theatre; 
• IPUM - University Percussion;
• TMUM - Tuna de Medicina da Universidade do Minho.

Annually and following the policy to support cultural activities in the Council of 
Social Services, an amount of money is defined to support cultural groups existing 
at the Academy. This support is intended primarily to reimburse the cost of running 
groups, acquisition and replacement of musical instruments, supporting cultural 
events organized at University and sharing some performances costs, where they 
are of interest to the university.

ATIVIDADES CULTURAIS
CULTURAL ACTIVITIES
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Unidade Tipo de Refeição Custo

Cantinas:

- Gualtar

- St. Tecla

- Azurém 

- Snack-Bar Congregados (aquisição prévia senha)

- Bar 5 (aquisição prévia senha)

Refeição ementa diária (compostas por: Pão, sopa, prato, sobremesa, água/sumo)

Refeição Vegetariana (compostas por: Pão, sopa, prato vegetariano, sobremesa, água/
sumo)

Refeição Simples (composta por: prato, água)

Estudantes UMinho: 2,65 euros

Estudantes Ensino Sec./Superior em visita UM: 2,65 euros

Preço não estudantes: Funcionários/Docentes/outros: 3,95 euros

Outros Estudantes/Visitas: 3,95 euros

Refeição Simples: 1,95 euros

Pack de 10 senhas: 24,50 euros

Extras de refeição – preço p/estudantes: Pão - 0,15 euros; Sopa 
- 0,60 euros; Sumo - 0,25 euros; Salada - 0,30 euros; Doce/fruta - 
0,30 euros; Gelado - 0,55 euros

Extras de refeição

Serviço de Take Away: 
Disponibilidade diária de refeições de:
carne, peixe, massas, vegetariana, sopa e alguns complementos

Refeições entre os 3 e os 5 euros 

Rampa B - Rampa não subsidiada Refeição composta por: Pão,sopa, prato, sobremesa, água/sumo.
Preço fixo: 3,95 euros
Sem possibilidade de adquirir refeição incompleta

Grill Gualtar
Diariamente: Dois pratos de peixe e dois pratos de carne,
todos os componentes da refeição disponíveis incluindo saladas
e sobremesas variadas.

Custo médio por refeição completa: 5,5 a 6,5 euros

Grill Azurém
 

Refeição composta por: Pão, sopa, prato, sobremesa,
água/sumo, salada

Custo fixo: 5,60 euros
Sem possibilidade de adquirir refeição incompleta

Restaurante Panorâmico - Gualtar
Diariamente: Buffet completo com frios, quentes e sobremesas.
Dois pratos do dia: um de carne e um de peixe e possibilidade de 
refeição à carta.

Buffet: 9,50 euros/ pessoa sem bebidas
Prato do dia: 7 euros, com sopa, prato, pão, bebida e café

- Bar Eng I, Bar Eng II, Bar Arquitetura – Azurém
- Bar Complexo 1, 2, 3, bar 4, bar 5 e bar Professores – Gualtar
- Snack-Bar Congregados
- Bares das Residências – Azurém e Santa Tecla
- Bar CCVG – Campus de Couros

Refeição Ligeira: sopa, sandes de pastas, outras sandes etc.

Custo médio por refeição completa: 3,20 a 4,30 euros.

- Bar Complexo 2 - Gualtar
- Bar Eng II - Azurém

Refeição de Snack-Bar, além das refeições ligeiras

DEPARTAMENTO ALIMENTAR - TAXAS E TABELAS DE PREÇOS
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Unit Meal type Price

Canteen:

- Gualtar

- St. Tecla

- Azurém 

- Snack-Bar Congregados (pre-bought meal ticket)

- 5 Bar (pre-bought meal ticket)

Daily menu meal (Composed of: bread, soup, dish, desert, water/
juice)
Vegetarian meal (Composed of: bread, soup, dish, desert, water/
juice)
Simple meals (Composed of: plate, water)

Meal extras 

UMinho students: 2,65 EUR

Higher education/ Secondary School students: 2,65 EUR

Employees/Teachers/Other: 3,95 EUR

Other students/visits: 3,95 EUR

Simple meal: 1,95 euros

Meal extras for students: Bread - 0,15 EUR; Soup - 0,60 EUR; 
Juice - 0,25 EUR;  Salad: 0,30 EUR; Desert/fruit - 0,30 EUR;  Ice 
Cream - 0,55 EUR

Take Away Service: 
Availability of daily meals: 
meat, fish, pasta, vegetarian, soup and some additions

Meals between 3 and 5 EUR

Rampa B (non-subsidised ramp) - Azurém Canteen Meal composed of: bread, soup, desert, water/juice.
Fixed price: 3,95 EUR
No incomplete meal possible

Grill Gualtar
Daily: Two fish and two meat dishes, 
all meal components available including salads and various deserts.

Medium price per meal: 5,5 to 6,5 EUR

Grill Azurém
 

Meal composed of: bread, soup, dish, desert, water/juice, salad
Fixed price: 5,60 EUR
No incomplete meal possible

Panoramic restaurant - Gualtar
Daily: complete buffet with cold and warm dishes, and deserts.
Two daily dishes of the day: one meat, one fish. Meal à la carte.

Buffet: 9,50 EUR/ person without drinks 
Daily dish: 7 EUR, with soup, bread, drink and coffee

- Bar Eng I; Bar Eng II; Bar Arquitetura - Azurém
- Complex 1, 2, 3, 4 bar, 5 bar andTeacher’s Bar - Gualtar
- Snack-Bar Congregados
- Residences’ bar: Azurém e Sta. Tecla
- Bar CCVG – Campus de Couros.

Light meal: soup, sandwiches, etc.

Medium price per meal: 3,20 to 4,30 EUR

- Complex 2 - Gualtar
- Bar Eng II bar - Azurém

Snack bar meal and light meal

FOOD AND CATERING DEPARTMENT - RATES AND PRICE LISTS
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Denominação | Activities
Alunos (f)  
Students

Docentes e Funcionários (g) 
Staff

Externos
Other

Nota
Note

Circuito de Treino Funcional (Gualtar) 2,0 € 2,5 € 3,5 € Sessão/livre

Andebol 25,0 € - Anual

Atletismo 25,00 € - Anual

Badminton 25,00 € - Anual

Sauna, Banho Turco c)

30,0 € 36,0 € 63,0 € Anual

16,0 € 19,0 € 34,0 € Semestral

1,5 € 2,0 € 3,2 € Sessão

Basquetebol 25,0 € - Anual

Cycling - cartão mensal 10,0 € 12,0 € 20,0 € Mensal

Canoagem 25,0 € Anual

Escalada 25,0 € - Anual

Escalada - com seguro de federação

50,0 € 60,0 € 100,0 € Anual

30,0 € 36,0 € 60,0 € Semestre

14,0 € 17,0 € 28,0 € Mensal

2,0 € 2,8 € 4,2 € Sessão

Esgrima 2,0 € 2,5 € 3,0 € Sessão

Esgrima 1x/semana 8,0 € 10,0 € 12,0 € Mensal

Esgrima 2x/semana 13,0 € 15,0 € 17,0 € Mensal

Futebol 11 25,0 € - Anual

Futsal 25,0 € - Anual

Hóquei em Patins 25,0 € - Anual

Judo 25,0 € - Anual

Karaté Shotokan 25,0 € - Anual

Kick Boxing 25,0 € - Anual

Kick Boxing Recreação 15,0 € 17,0 € 20,0 € Mensal

Musculação, Cardio Fitness, Treino Funcional e actividades de Ritmo, Sauna, Banho Turco  e Cycling a) 120,0 € 143,0 € 225,0 € Anual

Musculação, Cardio Fitness e atividades de Ritmo e Cycling a)

71,0 € 85,0 € 125,0 € Semestral

53,0 € 70,0 € 100,0 € Trimestral

21,0 € 25,0 € 35,0 € Mensal

Musculação, Cardio Fitness e atividades de Ritmo e Cycling d) 10,0 € 15,0 € 20,0 € Mensal

Musculação, Cardio Fitness - acesso exclusivo à sala de CCFRST
7,5 € 9,0 € 15,0 € Mensal

1,0 € 1,2 € 2,0 € Sessão

Musculação, Cycling, Cardio Fitness e atividades de Ritmo 2,0 € 2,5 € 3,5 € Sessão

Musculação e Cardio Fitness - cartão anual light b) 65,0 € 80,0 € 130,0 € Anual

Treino Funcional 15,0 € 18,0 € 25,0 € Mensal

DEPARTAMENTO DESPORTIVO E CULTURAL | SPORT AND CULTURE DEPARTMENT 
TAXAS MODALIDADES DESPORTIVAS | RATES AND PRICE LIST
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Notas / Note:
Nas taxas indicadas acresce o IVA à taxa legal em vigor / All Rates indicated will be charged VAT at the statutory rate in force
Em todas as inscrições anuais de competição da AAUM é fornecido uma Sweatshirt c/ logotipos AAUM/UMinho / In all annual subscriptions AAUM competition 
is provided an Sweatshirt with logos AAUM / UMinho
a) Inclui acesso livre à musculação e cardio fitness / Includes free access to bodybuilding and cardio 
b) Inclui acesso livre às atividades de ritmo e cycling de manhã e no período da tarde, com checkout até às 17.40h / Includes free access to rhythm activities
c) Só complexo desportivo de Gualtar / Only Gualtar Sport Complex 
d) Só acesso entre as 8h/10h e as 20h/22h / access only between 8h/10h and 20h/22h
e) Taxa também válida para alunos do Ensino Secundário, desde que devidamente comprovado / Rate also applies to high school students, duly proved

Taxa anual para utentes de Protocolos Institucionais: 10€ / Institutional Protocols users fee    
Taxa de renovação / emissão de cartão: 3€ / card renovation / issuing fee    
Taxa de segunda via de cartão: 5€ / 2nd and subquent card issuing fee    
Aluguer de cartão: 1€ / card rental fee    

Seguro: 8€ / Assurance annual fee    

Denominação | Activities
Alunos (f)
Students

Docentes e 
Funcionários (g)

Staff

Externos
Other

Nota
Note

Upgrade Treino Funcional

5,0 € 8,0 € 11,0 € Mensal

15,0 € 24,0 € 33,0 € Trimestral

30,0 € 48,0 € 66,0 € Semestral

Natação Competição 25,0 € - Anual

Natação

10,0 € 15,0 € - Mensal

40,0 € 50,0 € - Semestral 

60,0 € 80,0 € - Anual

Orientação 25,0 € - Anual

Remo 25,0 € - Anual

Rugby 25,0 € - Anual

Squash                                                                                  25,0 € - Anual

Surf/Bodyboard 25,0 € - Anual

Taekwondo 25,0 € - Anual

Taekwondo Turma Marcial 1x por semana 12,5 € 17,5 € Mensal

Taekwondo Turma Marcial 2x por semana 15,0 € 20,0 € Mensal

Taekwondo Turma Juniores 1x por semana - 5,0 € Mensal

Taekwondo Turma Juniores 2x por semana - 7,5 € Mensal

Taekwondo Turma Juniores 3x por semana - 10,0 € Mensal

Taekwondo Turma Juniores 4x por semana - 12,5 € Mensal

Taekwondo Turma Cadetes 1x por semana - 5,0 € Mensal

Taekwondo Turma Cadetes 2x por semana - 7,5 € Mensal

Taekwondo Turma Cadetes 3x por semana - 10,0 € Mensal

Ténis                                                                                  25,0 € - Anual

Ténis de Mesa 25,0 € - Anual

Tiro com Arco 25,0 € - Anual

Triatlo 25,0 € - Anual

Vela 25,0 € - Anual

Voleibol 25,0 € - Anual

Voleibol Recreação c)

30,0 € 60,0 € - Semestral

50,0 € 100,0 € - Anual

8,0 € 15,0 € 20,0 € Mensal

Xadrez 25,0 € - Anual

Uso Vestiário para Atividade no Exterior (20 minutos tempo limite) 0,5 € Sessão

Aluguer de cacifo 20,0 € Anual

DEPARTAMENTO DESPORTIVO E CULTURAL | SPORT AND CULTURE DEPARTMENT 
TAXAS MODALIDADES DESPORTIVAS | RATES AND PRICE LIST

f) Taxa também válida para familiares (1ª linha de descendência/ascendência) de alunos, docente e funcionários, desde que 
devidamente comprovado / Rate also applies to family members (1st line of descent / origin) students and staff, duly proved
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TAXAS DE ALUGUER DE ESPAÇOS | SPORT FACILITIES RENTAL RATES LIST

Espaços | Facilities

Alunos
Students

Docentes e Funcionários
Staff

Externos
Other

50 minutos de utilização

Gabinete Médico 3,0 € 3,50 € 6,5 €

Ginásio 1- Gualtar e Azurém 10,00 € 12,00 € 20,0 €

Ginásio 2 - Gualtar 10,00 € 12,00 € 20,0 €

Ginásio 2 Azurém 8,0 € 10,0 € 17,0 €

Ginásio 3 - Gualtar e Azurém 7,00 € 8,00 € 12,0 €

Ginásio 4 - Azurém 7,00 € 8,00 € 12,0 €

Circuito de Treino Funcional - Gualtar (zona bancadas) 16,00 € 20,00 € 35,0 €

Zona bancadas - Gualtar 7,00 € 8,00 € 12,0 €

Nave até 18.00h - Gualtar e Azurém 16,0 € 19,0 € 30,0 €

Nave depois 18.00h e fim-de-semana - Gualtar 20,0 € 24,0 € 40,0 €

Nave depois 18.00h - Azurém 20,0 € 24,0 € 40,0 €

Nave (1/2 campo) até 18.00h - Azurém 8,0 € 10,0 € 17,0 €

Nave (1/2 campo) depois das 18.00h e fim-de-semana - Azurém 10,0 € 12,0 € 21,0 €

Nave n.º 2 de Gualtar até às 18h00 12,00 € 15,00 € 27,0 €

Nave n.º 2 de Gualtar depois das 18h00 e fim-de-semana 16,00 € 20,00 € 36,0 €

Sintético Futsal até 18.00h - Gualtar 8,00 € 10,00 € 16,0 €

Sintético Futsal depois 18.00h e fim-de-semana - Gualtar 12,0 € 15,0 € 25,5 €

Squash (Santa Tecla, Azurém, Gualtar) 3,0 € 4,0 € 5,0 €

Rócodromo e Monolito - Gualtar 2€ pessoa 2,5€ pessoa 4,5€ pessoa

Voleibol de Praia Gualtar 4,0 € 6,00 € 8,5 €

Campo de Ténis - campo sintético 2 Gualtar 5,00 € 8,00 € 10,0 €

Torneios de Cursos - Sintéticos 6,00 € -

Torneios de Cursos - Nave 12,00 € -

Torneios de Cursos - Nave 2 6,00 €

Jogos oficiais (livre acesso de público) 120,0 €

Sala de Formação (Nave 2) 8,00 € 10,00 € 12,0 €

Notas / Note:
Nas taxas indicadas acresce o IVA à taxa legal em vigor, nas situações aplicáveis / All Rates indicated will be charged VAT at the statutory rate in force.
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TAXA DE ATIVIDADES DESPORTIVAS - ENTIDADES COM PROTOCOLOS | SPORTS ACTIVITIES RATE - ENTITIES PROTOCOLS LIST

Atividades | Activities
Alunos (a)

Students
Docentes e Funcionários (b)

Staff
Externos

Other
Nota
Note

Capoeira - CDAz 15,0 € 18,0 € - Mensal

Capoeira - CDAz 2x/semana - - 25,0 € Mensal

Capoeira - CDAz 3x/semana - - 28,0 € Mensal

Capoeira - CDGt 1x/semana 20,0 € Mensal

Capoeira - CDGt 1x/semana + Guimarães 25,0 € Mensal

Danças Latinas
12,0 € 14,0 € 16,0 € Mensal

30,0 € 35,0 € 40,0 € Trimestral

Dança Clássica 15,0 € 20,0 € Mensal

Hata Yoga - CDGt 15,0 € 23,0 € Mensal

Judo - CDGt 15,0 € 15,0 € 20,0 € Mensal

Jiujitsu Brasileiro - 2x/semana - CDGt 20,0 € 25,0 € Mensal

Jiujitsu Brasileiro - 4x/semana - CDGt 25,0 € 35,0 € Mensal

Muay-Thai 20,0 € Mensal

Karaté Shotokan - CDAz /CDGt 16,0 € 18,0 € 23,0 € Mensal

Kick Boxing - CDAz  16,0 € 19,0 € 21,0 € Mensal

Kick Boxing - CDAz  16,0 € 19,0 € 21,0 € Mensal

Krav Maga - CDGt 17,0 € 20,0 € 25,0 € Mensal

Krav Maga - CDAz 20,0 € 23,0 € 26,0 € Mensal

Surf/Bodyboard

10,0 € - 1 aula

85,0 € - 10 aulas

150,0 € - 20 aulas

15,0 € - 1 aula c)

Tai Chi

120,0 € Anual

75 € Trimestral

30 € Mensal

Ténis - Aula Individual 22,15 € 25,85 € - Aula

Ténis - Escola Jovem - Sábado 22,15 € Mensal

Viet Vo Dao 14,0 € 14,0 € 14,0 € Mensal

Notas / Note:
Nas taxas indicadas acresce o IVA à taxa legal em vigor / All Rates indicated will be charged VAT at the statutory rate in force

a) Taxa também válida para alunos do Ensino Secundário, desde que devidamente comprovado / Rate also applies to high school students, duly proved
b) Taxa também válida para familiares (1ª linha de descendência/ascendência) de alunos, docente e funcionários, desde que devidamente comprovado / Rate also applies to family members (1st line of descent / origin) students and staff, duly proved
c) Taxa válida para grupo com minimo de 6 pessoas (1ª aula com viagem) / Rate valid for group with a minimum of 6 people (1st class with trip)

Taxa anual para utentes de Protocolos Institucionais: 10€ / Institutional Protocols users fee    
Taxa de renovação / emissão de cartão: 3€ / card renovation / issuing fee    
Taxa de segunda via de cartão: 5€ / 2nd and subquent card issuing fee    
Aluguer de cartão: 1€ / card rental fee    
Seguro: 8€ / Assurance annual fee    
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DEPARTAMENTO DE APOIO SOCIAL | SOCIAL DEPARTMENT 

Os preços diários de alojamento por cama, a partir de 1 de setembro de 2017 serão 
os seguintes:
Estudantes (internos (a) e externos) -10,00 euros
Professores e Trabalhadores (internos (a)) -16,00 euros
Camaratas - 8,00 euros
Externos - 18,00 euros
Congressos - 18,00 euros
(a) Da Universidade do Minho

Em todas as situações apresentadas o pagamento é sempre realizado 
antecipadamente. Para qualquer elemento que não seja estudante, aos 
valores indicados relativos ao alojamento, acresce IVA à taxa legal em 
vigor.

Para o ano letivo de 2017/2018 e com efeitos a partir de 1 de setembro de 2017, 
os preços a aplicar nas Residências Universitárias dos SASUM constam da tabela 
seguinte:

The daily accommodation prices, per bed, from the 1st September 2017 are:
Students (internal (a) and external) – 10.00 EUR
Teachers / Workers (internal (a)) – 16.00 EUR
Group room – 8.00 EUR
External residents - 18,00 EUR
Congresses –18,00 EUR
a)From University of Minho

In all the presented situations, payment is made in advance.
For any person that isn´t a student, the value-added tax (VAT) must be added to 
the lodging price. 

For the 2017/2018 school year and with effect as of the 1st September 2017 the 
established prices for University Halls of Residence of the University of Minho Social 
Services are established accordingly as follows:

Edifício / Building
Bolseiros / Scholarships

(Ação Social)
Não Bolseiros / Non-scholarship,

Palop`s e Erasmus

Combatentes; Azurém GI; St.ª Tecla A, B, C 73,73 € 92,15 €

Azurém GII – GIII    (a)
St.ª Tecla E e D      (a)

73,73 € 92,15 €

Lloyd Braga           (a) 73,73 € 92,15 €

* Os preços dos quartos individuais em todas as Residências são acrescidos de 30% do valor base.

O preço a pagar pelos alunos de Doutoramento e Professores (da Universidade do Minho ou externos), que fiquem 
alojados nas Residências Universitárias, é de 169,75€. 
O cálculo do custo da permanência é sempre mensal. Se a permanência for inferior a quinze dias, aplicar-se-á o preço 
mínimo equivalente a metade da mensalidade ou o preço diário. 
A todas as pessoas que não sejam estudantes (Universidade do Minho e de outras instituições) será aplicado o preço 
mensal de Doutoramento.

Informa-se ainda que os encargos com eletricidade no alojamento (a), a suportar pelos SASUM são os seguintes:
- 1.º semestre
Quartos Duplos: 15 euros /quarto.
Quartos Individuais: 12 euros /quarto
- 2.º semestre
Quartos Duplos: 11 euros /quarto. 
Quartos Individuais: 9 euros /quarto

Devido aos procedimentos de acolhimento nas Residências Universitárias, a entrada nos quartos, no 1º dia solicitado, é 
considerada a partir das 9h da manhã (e não 00h).

A ficha de estado de conservação do quarto, aquando da saída, deverá ser preenchida com o funcionário no último dia 
útil da estadia, durante o horário de funcionamento. Sendo que, se a saída não for efetivada na data prevista, implicará 
o pagamento das noites adicionais.

* Individual rooms of all Residences: an increase of 30% is made on the base value

The price payable by PhD students and teachers (from University of Minho and other Schools), who are staying in University 
Residences, is 169.75€.

The cost of stay is always monthly. If the stay is less than a fortnight, will be applied the minimum price, equivalent to half 
the month or daily price. To all the non-students (from University of Minho and other Schools) will be applied the monthly 
price of PhD students.

Please note that the included consumption of electricity in the accommodation (a), to be paid by SASUM are as follows:
- 1st semester: 
Double rooms: 15 euros/room. 
Single rooms: 12 euros/room. 
- 2st semester: 
Double rooms: 11 euros/room. 
Single rooms: 9 euros/room.

Due to procedures concerning the managing of the Residential Halls, the entry in the rooms, on the first day requested by the
resident, is considered from the 9:00 am in the morning (not 12:00 am).

The certificate of room conservation must be completed, with a staff member, on the last working day of the stay, during 
opening hours. If the departure is not effected on the due date, it will lead to the payment of the additional nights
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1. Preços a cobrar aos residentes por danos causados e/ou não 
devolução de material 

Na eventualidade de os Residentes não devolverem no final da sua estadia a 
roupa de cama e/ou banho, chaves ou outro material, propriedade dos SASUM, 
ou entreguem o material em mau estado de conservação que impossibilite a sua 
reutilização, serão cobrados os seguintes valores:

1. Prices to be charged for damage and / or non-return of material

In the event of Residents fail to return bed and/or bath linnen, keys or other SASUM 
property items, or if the items are delivered in such a condition that makes it 
impossible to reuse, the following amounts will be charged:

Almofada | Pillow 5,50€

Capa de Colchão | Mattress Cover 9,75€

Coberta | Bed cover 24,00€

Cobertor | Blanket 29,00€

Fronha | Pillowcase 2,40€

Lençol | Bed Sheet 7,20€

Toalha de Banho | Bath Towel 7,20€

Toalha de Rosto | Hand Towel 2,40€

Chave do Roupeiro  | Closet key 2,40€

Chave do Quarto | Room key 4,20€

Cartão de Acesso Residências (2ª via) | Access card Residence (copy) 10,00€

Cortinas Bloco A, B e C – RU Sta. Tecla | Curtain A, B and C Block – RU Sta. Tecla 60,50€

Cortinas Bloco D e E – RU Sta. Tecla | Curtain D and E Block – RU Sta. Tecla 84,50€

Cortina RU Lloyd Braga | Curtain RU Lloyd Braga 45,00€

Cortina Bloco G1 - RU Azurém | Curtain Block GI - RU Azurém 60,50€

Cortina Bloco G2 e G3 RU Azurém | Curtain Block GII and GIII RU Azurém 45,00€

Descarregamento de extintor | Fire Extinguisher discharge 150,00€

Conceder alojamento não autorizado a terceiro (seja residente noutro quarto, seja não residente) | UUnauthorized accommodation of 
residents of an other bedroom or strangers

50,00€

Necessidade de limpeza do quarto, caso este não esteja nas devidas condições de asseio | Requirement of cleaning the bedroom, if it 
isn’t  in the proper conditions of cleanliness

25,00€

Necessidade de limpeza dos espaços destinados à confeção de alimento, após a utilização se estes não estiverem nas devidas 
condições de asseio ou funcionamento | Requirement of cleaning the spaces used for cooking, if they are not in the proper conditions 
of cleanliness or functioning

25,00€

2. Multas a aplicar aos residentes por incumprimento das Normas 
sobre o Alojamento 

Dado que se tem verificado uma incidência elevada de determinado tipo de situações 
de incumprimento das Normas sobre o Alojamento, que prejudicam a vivência nas 
Residências, põem em causa a segurança de todos e causam prejuízos, determina-
se cobrar as seguintes multas no caso de verificação das seguintes situações ao 
respetivo residente que seja responsável pelos atos em causa:

2. Fines for non-compliance with the Rules of the Residences

Given that there has been a high incidence of certain types of situations of non-
compliance with the Residential Rules, which threaten the community life in the 
Residences, compromise the safety of all and cause damages, in the following 
cases a fine will be imposed:

DEPARTAMENTO DE APOIO SOCIAL | SOCIAL DEPARTMENT 
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