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O que é o BabeliUM e como se posiciona na economia social 

portuguesa? 

Criado em 2009, o BabeliUM – Centro de Línguas é um 

organismo tutelado pelo Instituto de Letras e Ciências Humanas 

(ILCH) da Universidade do Minho que tem a missão de 

promover e desenvolver a política do multilinguismo desta 

universidade e contribuir para a internacionalização e ‘abertura 

ao Mundo’ quer desta instituição de ensino, quer da própria 

região envolvente. 

O nome BabeliUM faz alusão à Torre de Babel, embora lhe dê 

um sentido inverso. Isto porque na história da Bíblia, a 

diversidade linguística é um castigo divino, mas nós entendemos 

essa mesma diversidade cultural como um bem, uma dádiva. 

Sediado no campus de Gualtar (Braga) da Universidade do 

Minho, mas contando também com instalações no pólo de 

Azurém (Guimarães) desta instituição (Guimarães), este é um 

Centro de Línguas com uma vasta oferta de serviços para um 

público diversificado. De facto, as portas do BabeliUM abrem-se 

ao público em geral, não se circunscrevendo à comunidade universitária. 

A posição do BabeliUM na economia social portuguesa carateriza-se sobretudo pelos serviços prestados ao 

público em geral e parcerias ou protocolos estabelecidos com entidades privadas, publicas e também entidades 

da economia social, mencionando aqui, a título de exemplo, o protocolo estabelecido com o Fundo Social 

Desportivo e Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Braga e Empresas Municipais – IPSS. Ao abrigo 

destes protocolos, o BabeliUM fornece os seus serviços ajustados às necessidades das entidades da economia 

social, a preços extremamente atrativos.    

Que tipo de projetos e/ou serviços a BabeliUM tem disponíveis/ dirigidos para as organizações sem fins 

lucrativos e aos empreendedores sociais? 

O BabeliUM tem três áreas distintas de intervenção: a oferta de cursos de línguas estrangeiras, de cursos de 

Português como Língua Estrangeira e de serviços linguísticos em geral, destacando-se aqui os serviços de 

tradução.  

A oferta de cursos de línguas estrangeiras abrange as línguas mais tradicionais como o inglês, francês, alemão, 

espanhol e italiano, mas também línguas como o japonês, russo, polaco, árabe (o mandarim é oferecido pelo 

Instituto Confúcio, com o qual o BabeliUM colabora), para não esquecer a língua gestual. A quase totalidade 

destes cursos é ministrada por falantes nativos com formação científica e pedagógica de qualidade. Os cursos 

acontecem não só nas nossas instalações, mas também extra muros, em empresas e entidades públicas, se estas 

reunirem um número suficiente de formandos.  
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Outra das valências do BabeliUM está no seu curso de 
Português – Língua Estrangeira, muito procurado não 
apenas por alunos vindos dos cinco continentes 
(principalmente da Ásia, ao abrigo de programas de 
intercâmbio da Universidade do Minho) como 
também por professores, investigadores visitantes e 
empresários que imigram para Portugal por motivos 
de ordem profissional.  

Tal como nos cursos de língua estrangeira, há vários 
formatos: cursos anuais, semestrais, intensivos, 
cursos de verão, e cursos adaptados às necessidades 
e solicitações do cliente. 

A terceira grande área de intervenção são os serviços 
linguísticos, com destaque para os serviços de tradução. Traduções podem ser encomendadas para diversos 
fins, desde documentos oficiais, relatórios técnicos, websites, textos científicos e várias outras categorias de 
textos. O serviço implica a tradução do português para outros idiomas, mas também traduções para o português 
ou traduções de um idioma estrangeiro para outro. Para além dos serviços de tradução, o BabeliUM oferece os 
serviços de interpretação de conferências e de tradução simultânea, legendagem, locução, acompanhamento 
linguístico e revisão de textos, não só a nível académico como também para a comunidade em geral.     

 

Tendo em conta a vossa experiência no sector, pode indicar à GEOfundos exemplos de projetos de sucesso 

do BabeliUM com entidades da Economia Social e/ou empreendedores sociais? 

Através das parcerias estabelecidas com entidades públicas e entidades da economia social, oferecemos, como 

já foi mencionado, os nossos serviços a preços extremamente competitivos, garantindo, por outro lado, a alta 

qualidade dos mesmos. Neste âmbito, demos cursos de língua estrangeira a empregados de várias entidades da 

economia social, (entre as quais a Cruz Vermelha Portuguesa), oferecemos cursos para refugiados, ultimamente 

para alunos vindos da Síria (por intermediário da Global Platform for Syrian Students), mas prestámos também 

serviços de tradução, para todos os efeitos, desde a tradução de documentos oficiais até à tradução de relatórios 

técnicos e científicos (p. ex. Sociedade Martins Sarmento; Porto Vivo; Municípios de Barcelos, Ponte de Lima, 

etc.; KERIGMA Instituto de Inovação e Desenvolvimento Social; Casa de Saúde de Guimarães (AMI), etc.).  

 

Qual considera ser a importância de um projeto ou candidatura bem escrita para o sucesso da mesma? E da 

parceria com entidades especialistas nesta matéria? 

É um facto bem conhecido, e todas as estatísticas recentes corroboram-no, que a formulação de um projeto no 

âmbito de uma candidatura a fundos nacionais e internacionais é crucial para o sucesso da mesma. Uma boa 

formulação não precisa de ser uma ‘obra de arte’ ou um ensaio filosófico, antes pelo contrário, deve destacar-

se por uma formulação concisa, logicamente bem estruturada, com uma linguagem clara e transparente, tendo 

estritamente em conta os fins pretendidos e as condições práticas e pragmáticas para o seu alcance. Para além 

disso, é preciso uma peritagem que sabe adequar a terminologia às normas vigentes adaptadas pelas comissões 

avaliadoras. É essa a razão que leva à procura de especialistas para apoiar candidaturas a fundos nacionais e 

internacionais. É bem conhecido que mesmo centros de investigação universitários, hoje em dia, não podem 

prescindir deste tipo de apoio.  
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Porque decidiu o BabeliUM juntar-se à GEOfundos? 

A filosofia que subjaz ao projeto da GEOfundos está em perfeita sintonia com a missão da própria Universidade 

do Minho que, por sua vez, o BabeliUM quer pôr em prática. Ora, a Universidade do Minho, como está 

consagrado nos seus estatutos, pretende contribuir “para a construção de um modelo de sociedade baseado 

em princípios humanistas, que tenham o saber, a criatividade e a inovação como fatores de crescimento, 

desenvolvimento sustentável, bem-estar e solidariedade". Já não vivemos nos tempos em que o 

empreendedorismo e o pensamento humanista se excluíram mutuamente. Muito pelo contrário, se queremos 

pôr em prática os nossos ideais humanistas, devemos ser capazes de realizá-los através de estratégias 

inteligentes que incluem necessariamente o espírito do empreendedorismo. A GEOfundos abriu aqui novos 

horizontes, é pioneira neste campo em Portugal, e faz um trabalho que merece todo o respeito e 

reconhecimento. O BabeliUM tem todo o prazer em colaborar neste projeto nobre.    

 

Se quer saber mais sobre o BabeliUM pode ir http://babelium.ilch.uminho.pt/ 
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