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RUI DE LEMOS

A primeira edição do Dia 
do Departamento de Pro-
dução e Sistemas (DPS) 
da Universidade do Minho 
foi celebrada, ontem, no 
campus de Azurém, Gui-
marães. A iniciativa ficou 
marcada pela inaugura-
ção oficial da «Sala Pro-
fessor J. J. Barbosa Rome-
ro», numa homenagem ao 
mentor dos primeiros cur-
sos de engenharia de pro-
dução e ex-reitor. 

«Esta é a nossa sala 
mais nobre», ilustrou Se-
nhorinha Teixeira, dire-
tora do DPS, ontem, na 
sessão inaugural do espa-
ço que passa a perpetuar 
o nome de Joaquim José 
Barbosa Romero. A home-
nagem simbólica, à qual 
se associaram dezenas de 
docentes e ex-alunos, mas 
em que a ausência da rei-
toria também foi notada, 
pretendeu distinguir «um 
homem visionário, bastan-
te inovador», mas igual-
mente «com caráter ati-
vo e muito humanista». 
Na primeira edição do Dia 
do Departamento de Pro-
dução e Sistemas UMinho, 
em Guimarães «tínhamos 
que começar com uma 

Homenagem da UMinho sem presença da reitoria

Departamento de Produção e Sistemas 
dedica a sala mais nobre a Barbosa Romero

homenagem a quem nos 
criou, formou, quem par-
tilhou gabinetes connos-
co e quem criou os nos-
sos cursos de engenharia 
de produção», sustentou 
Senhorinha Teixeira.

A ideia de comemorar 
o Dia do DPS surgiu tam-
bém com o intuito de «jun-
tarmos os nossos alunos», 
porque «trazíamos já do 
Prof. Romero esta ideia de 
que todos fazíamos parte: 
alunos, docentes e funcio-
nários», sustentou a direto-
ra do departamento, acres-
centando ser «importan-

te para os alunos conhe-
cerem a história de que 
também são parte». 

Joaquim José Barbosa 
Romero foi membro da Co-
missão Instaladora da Uni-
versidade do Minho (UMi-
nho), criada em 1974, e o 
segundo reitor da institui-
ção (1980-81). Foi o princi-
pal responsável pela estru-
tura organizacional matri-
cial da instituição, segun-
do um modelo de grupos 
de projetos, reconhecido 
como uma das forças da 
academia. Foi ainda men-
tor dos primeiros cursos 

de Engenharia de Produ-
ção na UMinho e em Por-
tugal, além de exercer car-
gos de gestão em imensas 
instituições. 

Assim, uma placa com 
o nome do ilustre docen-
te na entrada daquela sala, 
decorada com um quadro 
com a sua imagem, passa 
a prestar-lhe «a homena-
gem possível e devida». 
Ontem, coube ao filho, 
Fernando Romero, docen-
te no DPS, descerrar a pla-
ca, num ato que encerrou 
um sentimento de «muito 
orgulho». «Sinto-me na-

turalmente muito honra-
do porque se trata do re-
conhecimento do traba-
lho que o meu pai fez. É 
sempre gratificante saber 
que a UMinho reconhe-
ce esse trabalho e sinto-
me orgulhoso e feliz por 
isso», concretizou. 

Refira-se que o DPS é um 
dos nove departamentos 
da Escola de Engenharia 
da UMinho e conta com 43 
professores, todos douto-
rados, que no ano letivo an-
terior lecionaram 9800 ho-
ras em mais de 200 unida-
des curriculares de 23 cur-
sos. Foram ainda concluí-
das 109 dissertações sob a 
sua orientação. No ano le-
tivo 2013/14, iniciam três 
novos cursos sob a respon-
sabilidade do DPS: mestra-
do em Engenharia e Ges-
tão da Qualidade, especia-
lização em Lean Manage-
ment e o programa douto-
ral em Otimização de Sis-
temas Industriais e de Ser-
viços (com a Universida-
de de Lisboa). Os docen-
tes do departamento de-
senvolvem as suas inves-
tigações em dois centros 
de qualidade científica re-
conhecida em avaliações 
externas, nomeadamen-
te pela Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia.

DPS rendeu homenagem a homem «visionário e humanista»
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