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A agenda de investigação deve centrar-se no desenvolvimento de novas ideias, novos produtos, serviços e processos, com base em

abordagens interdisciplinares e sistémicas, numa lógica de resposta à procura do mercado (science pull), gerando benefícios ao nível

económico e social, assente numa estratégia de promoção do acesso aberto (open access) a publicações e dados científicos e atendendo

ao desenvolvimento do Espaço Europeu de Investigação. A investigação deve ancorar a educação, seja a nível inicial, avançada ou ao

longo da vida, e gerar inovação noutras organizações (por exemplo, por meio da incorporação de profissionais mais qualificados) e, o que

é muito importante, contribuir para a construção de um sistema regional de inovação. São preocupações centrais a consolidação dos

centros de investigação e do Colégio Doutoral, a internacionalização, o reforço da atratividade e conectividade e a captação de

financiamentos.

Por outro lado, é vital melhorar o impacto da investigação no desenvolvimento do território, apoiada na promoção e participação em

consórcios nacionais e transnacionais, que atuem, de forma concertada, mediante abordagens tendencialmente interdisciplinares ou de

sistema, perseguindo objetivos ambiciosos e atraindo novas fontes de financiamento. Neste cenário, é crucial o reforço da capacidade de

intervenção em todas as fases da cadeia de inovação, capacitando e valorizando os investigadores e as estruturas que os suportam. A

consecução deste desígnio deve basear-se em sistemas regionais inovadores, partindo de redes colaborativas que envolvam unidades de

I&D de perfil internacional, o tecido empresarial e demais organizações. São focos principais a articulação com a Rede de Parques de

Ciência e Tecnologia, em particular com o Regia Douro Park, a criação de redes e laboratórios colaborativos e a promoção do

empreendedorismo e da inovação.

Fonte: Plano Estratégico da UTAD 2017-2021
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Indicador 2018 * META 2019 ** META 2021**

Artigos no 1º quartil da área científica (%) 29 50 60

Citações por publicação (nº) 1,7 5,5 6,5

Serviços contratados (nº) 10 50 60

Aumentar o impacto do conhecimento produzido

PA 2019

Legenda BomSuperado Alerta Mau
* Estado do indicador em 31-12-2018 em função da meta estabelecida para 31-12-2018

** Metas estabelecidas no Plano Estratégico 2017-2021



Indicador 2018 * META 2019 ** META 2021**

Projetos nacionais de ID+I (nº) 37 40 45

Patentes registadas (nº) 3 8 10

Fomentar a inovação e o empreendedorismo

PA 2019

Legenda* BomSuperado Alerta Mau
* Estado do indicador em 31-12-2018 em função da meta estabelecida para 31-12-2018

** Metas estabelecidas no Plano Estratégico 2017-2021



Indicador 2018 * META 2019 ** META 2021**

Projetos internacionais de ID+I (nº) 23 25 30

Nº docentes e investigadores com 

mobilidade (outgoing e incoming) (nº)
191 145 164

Nº estudantes em mobilidade (outgoing e 

incoming) (nº)
315 410 421

Programas de 2º e 3º ciclo em 

colaboração com universidades de outros 

países (%)

10 16 20

Estudantes estrangeiros inscritos para 

obtenção de grau (%)
4,2 4 6

Internacionalizar o ensino e a investigação

PA 2019

Legenda* BomSuperado Alerta Mau
* Estado do indicador em 31-12-2018 em função da meta estabelecida para 31-12-2018

** Metas estabelecidas no Plano Estratégico 2017-2021



Indicador 2018 * META 2019 ** META 2021**

Unidades de Investigação com 

classificação igual ou superior a Muito 

Bom (nº)

4 5 6

Docentes e investigadores integrados em 

unidades de investigação (%)
78 82 85

Estudantes de doutoramento (nº) 307 310 350

Novos cursos de 3º ciclo e formação 

avançada no âmbito da Escola Doutoral 

(%)

__ 45 80

Focalizar e dinamizar a investigação

PA 2019

Legenda* BomSuperado Alerta Mau
* Estado do indicador em 31-12-2018 em função da meta estabelecida para 31-12-2018

** Metas estabelecidas no Plano Estratégico 2017-2021



Indicador 2018 * META 2019 ** META 2021**

Parcerias em projetos de investigação e 

desenvolvimento (nº) (indicador reformulado)
543 500 550

Participação em redes de laboratórios 

colaborativos (nº)
3 3 5

Promover a participação em redes e 

plataformas colaborativas

PA 2019

Legenda* BomSuperado Alerta Mau
* Estado do indicador em 31-12-2018 em função da meta estabelecida para 31-12-2018

** Metas estabelecidas no Plano Estratégico 2017-2021



Indicador 2018 * META 2019 ** META 2021**

Receitas obtidas via financiamento à 

investigação (%) (indicador reformulado) 20,8 22 25

Receitas obtidas por via da prestação de 

serviços (%) (indicador reformulado) 3,7 4,2 4,6

Assegurar a sustentabilidade económica e financeira

PA 2019

Legenda* BomSuperado Alerta Mau
* Estado do indicador em 31-12-2018 em função da meta estabelecida para 31-12-2018

** Metas estabelecidas no Plano Estratégico 2017-2021
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A operacionalização da estratégia de Investigação definida no PE é vertida nos vários planos anuais de
atividade. Para o ano de 2019, estão previstas as seguintes atividades:

1. Conclusão do processo de avaliação dos centros de I+D pela FCT.

2. Reformulação da oferta de cursos de doutoramento na UTAD no âmbito do Colégio Doutoral.

3. Consolidação dos polos de I+D da UTAD que integram centros sediados noutras instituições, criando um novo polo do Centro de Investigação Transdisciplinar "Cultura,

Espaço e Memória” da UP.

4. Consolidação da presença da UTAD nos rankings internacionais de avaliação de universidades.

5. Contratação de investigadores doutorados através do regime transitório do emprego científico e do concurso estímulo ao emprego científico institucional, visando fomentar

a atividade de I&D.

6. Instalação da delegação do Centro Fraunhoffer em agricultura de precisão.

7. Instalação na UTAD dos Laboratórios Colaborativos nas áreas da Floresta e da Vinha e do Vinho.

8. Criação do gabinete de inovação que tem como objetivos dinamizar a pré-incubação com o Regia Douro Parque, a transferência de tecnologia, inovação e propriedade

industrial, e a promoção da cultura de empreendedorismo.

9. Estabelecimento de novas parcerias com empresas tecnológicas, tendo em vista a dinamização de spin offs no campus (casos da Microsoft, Critical Software, Blue

Infinity).

10. Promoção do empreendedorismo ligado às artes criativas, incluindo a criação do Mercado Criativo, feira e exposição de indústrias e atividades criativas no âmbito do

projeto Douro Creative Hub.

11. Monitorização e acompanhamento da execução de projetos visando melhorar a taxa de execução física e financeira, bem como apoiar a preparação e submissão de

candidaturas a programas nacionais e H2020, bem como de prestação de serviços especializados.

12. Acompanhamento do registo de patentes e de direitos de propriedade industrial a empresas e ainda na redação de contratos de consórcio, de confidencialidade, de

cotitularidade de direitos de propriedade industrial e de transferência de tecnologia.


