
VISÃO GERAL 
A Unidade Operacional em Governação Eletrónica da 
Universidade das Nações Unidas (UNU-EGOV), recen-
temente instalada na cidade de Guimarães, é a entidade 
da UNU dedicada à investigação e ao ensino no domí-
nio da governação eletrónica.

PARTE DO SISTEMA DA UNU
A UNU é um laboratório de ideias global (“think tank”) 
e uma organização de ensino de pós-graduação esta-
belecida em 1972 por decisão da Assembleia Geral das 
Nações Unidas, com o objetivo de contribuir, através da 
investigação coletiva e ensino, disseminação e serviços 
de consultoria, para a resolução dos problemas globais 
prementes relacionados com a sobrevivência, o desen-
volvimento e o bem-estar do ser humano, que são do 
interesse das Nações Unidas, dos seus Povos e Estados-
-Membros.

O sistema da UNU inclui o Centro da UNU em Tóquio 
(UNU Center), assim como vários institutos e progra-
mas localizados em mais de 12 países, juntamente com 
dois escritórios de ligação no Secretariado da ONU, 
em Nova Iorque, e na UNESCO, em Paris. Como parte 
integrante deste sistema, a UNU-EGOV está ligada ao 
UNU Center, a sede administrativa e unidade de pro-
gramação e planeamento da Universidade.

SOBRE A
U N U - E G O V

ANFITRIÃ
A UNU-EGOV tem como anfitriã a Universidade do 
Minho.

Fundada em 1973 e localizada em dois campi nas cidades 
de Braga e Guimarães, possui mais de 19 mil estudantes 
(42% dos quais se encontram no nível de pós-graduação) 
e emprega cerca de 1300 professores. A Universidade do 
Minho é uma das maiores universidades públicas em 
Portugal e possui um papel significativo no desenvolvi-
mento da região Minho no norte do país.

Fortemente comprometida com a internacionalização e 
favorecendo a investigação multidisciplinar, a Univer-
sidade do Minho é também reconhecida como sendo 
uma das principais universidades do país e do mundo: 
desde 2013 que figura no ranking “Higher Education” 
da revista Times como uma das 100 melhores universi-
dades do mundo com menos de 50 anos de idade.

INSTALAÇÕES 
As instalações da UNU-EGOV estão localizadas no 
centro histórico da cidade de Guimarães, no norte de 
Portugal. Estabelecida no séc. IX, a cidade é uma das 
mais antigas do país e encontra-se historicamente asso-
ciada com a fundação e identidade da nacionalidade por-
tuguesa. Guimarães, entre outros locais históricos, prece-
de a fundação de Portugal e, devido ao papel que teve na 
fundação do país, é conhecida como “o berço da nação”.

As instalações da UNU-EGOV estão localizadas no Centro 
de Pós-Graduação do Campus de Couros da Universidade 
do Minho, adjacente ao centro histórico de Guimarães, que é 
considerado, desde 2001, como Património Mundial da Hu-
manidade por parte da UNESCO.

O edifício da escola foi reconstruído em 2013, junta-
mente com o Centro de Ciências e o Instituto de De-
sign, como parte do projeto de regeneração urbano 
que tem como objetivo transformar a antiga indústria 
de processamento de couro, localizada nesta área, 
num espaço dedicado ao ensino, à investigação e à 
criatividade.

D
es

ig
n 

de
 C

om
un

ic
aç

ão
: A

le
xa

nd
ra

 X
av

ie
r



MISSÃO 
A missão da UNU-EGOV é apoiar a Organização das 
Nações Unidas (ONU) e os respetivos Estados-Membros, 
na transformação de mecanismos de governança e na 
criação de capacidades efetivas de governança, através 
da aplicação estratégica de tecnologias digitais, de forma 
a contribuir para o desenvolvimento social e económico 
inclusivo, sustentabilidade ambiental, paz e segurança.

No cumprimento da sua missão, a UNU-EGOV:

1. realiza investigação relevante para definição de 
políticas;
2. transforma os resultados da investigação em instru-
mentos pertinentes para a implementação de políticas;
3. desenvolve capacidades para aplicar tais instru-
mentos no seio da ONU, das organizações governa-
mentais e intergovernamentais;
4. desenvolve e mantém redes de trabalho de inves-
tigadores e decisores de políticas públicas;
5. monitoriza, avalia e dissemina os mais recentes 
desenvolvimentos na área.

VISÃO
O objetivo da UNU-EGOV é tornar-se num laborató-
rio de ideias (“think thank”) internacionalmente re-
conhecido dedicado à governação eletrónica (EGOV); 
uma fonte dominante de investigação, assessoria po-
lítica e ensino; uma ponte entre a investigação e as 
políticas da governação eletrónica; um observador de 
inovação na área da EGOV; e um parceiro sólido para 
o sistema da Organização das Nações Unidas e respe-
tivos Estados-Membros, particularmente nos países 
em desenvolvimento e no país anfitrião.

PÚBLICO-ALVO 
• A nível global: agências da ONU que se focam em 
governação, tecnologia e desenvolvimento, princi-
palmente a UNDP, UNESCO, UN-HABITAT, Banco 
Mundial, UNDESA, UNCTAD, ITU, etc.;

• A nível regional: comissões regionais da ONU e or-
ganizações intergovernamentais, tais como a Comis-
são Europeia, a Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa ou a Comunidade das Nações;

• A nível nacional: agências nacionais responsáveis 
pela coordenação tecnológica (como por exemplo, o 
Gabinete do Diretor Executivo de Informação do Go-
verno), modernização administrativa e coordenação 
entre ministérios;

• A nível local: governos locais e municípios selecio-
nados, juntamente com associações de municípios, 
particularmente nos países em desenvolvimento e no 
país anfitrião.

FUNDAÇÃO 
A fundação da UNU-EGOV foi aprovada, e os 
respetivos estatutos adotados, pelo Conselho da 
UNU na sua sexagésima primeira sessão, a 12 de 
maio de 2014, em Roma. A assinatura dos acor-
dos bilaterais e do país anfitrião entre a UNU e a 
República Portuguesa teve lugar a 23 de maio de 
2014, em Lisboa.

Os acordos regulam, entre outros, a provisão de 
contribuições operacionais e de capital por parte 
da República Portuguesa, e a provisão de instala-
ções, pessoal, infraestruturas e alojamento para os 
estudantes por parte da Universidade do Minho. 
Estes últimos pontos encontram-se detalhados no 
acordo de cooperação assinado entre a UNU e a 
Universidade do Minho a 27 de outubro de 2014, 
em Guimarães.

Segundo o acordo bilateral, a intenção da UNU e da 
República Portuguesa é a transformação da UNU-
-EGOV num instituto de pleno direito da UNU.


