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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Fundada em 1986, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) é uma instituição 

pública de ensino superior que tem por missão “produzir, integrar, preservar e difundir 

conhecimento, servindo ativa e responsavelmente a sociedade através da formação integral dos 

seus estudantes e dos cidadãos em geral e contribuir para um desenvolvimento mais 

harmonioso e sustentável da região, do país e do planeta”. 

Em 2013, o Conselho Geral da UTAD aprovou o Plano Estratégico 2013-2017, no qual se propõe 

a afirmação da UTAD enquanto “Eco Universidade comprometida com o envolvimento da 

academia e da comunidade na formulação de respostas para os grandes desafios societais 

contemporâneos”.  

O Plano Estratégico em questão dedica, como não poderia deixar de ser, um dos seus eixos 

estratégicos (Eixo II) à ciência e tecnologia no contexto da Universidade, identificando várias 

intervenções prioritárias (medidas) para o horizonte temporal a que se refere. 

Diretamente relacionadas com a ciência e tecnologia encontram-se as atividades de 

Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&DI) incluindo a realização de projetos de I&D e a 

prestação de serviços de consultoria em projetos de inovação que possam estar diretamente 

ligados às atividades de I&D desenvolvidas e aos conhecimentos e competências adquiridos. 

Das intervenções prioritárias inseridas no Plano Estratégico mais diretamente ligadas às 

atividades de I&DI desenvolvidas ou a desenvolver pela Universidade podem inferir-se como 

objetivos a atingir por esta: 

a) Otimizar estruturas diretamente ligadas à produção científica e (ou) ao apoio às 

atividades científicas (Fortalecer as estruturas de suporte à investigação; Reorganizar 

Centros de Investigação; Criar Escola Doutoral); 

b) Reforçar as relações de colaboração entre as estruturas de I&DI existentes e entre estas 

e a envolvente (Identificar e valorizar grupos de I&DI com massa crítica, infraestruturas 

e recursos; Fomentar parcerias entre grupos de I&DI da UTAD); 

c) Melhorar os indicadores de referência associados à avaliação do mérito das atividades 

científicas desenvolvidas (Aumentar a produção científica com reconhecimento 

internacional; Aumentar a participação em projetos em parceria; Aumentar a captação 

de financiamento; Aumentar as receitas associadas à prestação de serviços/projetos de 

inovação; Atrair novos investigadores). 
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Com o intuito de contribuir para o atempado cumprimento das medidas do Eixo II do Plano 

Estratégico 2013-2017, a UTAD conta com o apoio da Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI). 

O presente trabalho tem assim como objetivo geral a apresentação de contributos para a 

otimização das estruturas de I&DI, o reforço das relações de cooperação e a melhoria dos 

indicadores de referência da UTAD. A este objetivo geral correspondem os seguintes objetivos 

específicos: 

OE1 Caraterizar as estruturas de I&DI da UTAD; 
 

OE2 Analisar as realidades de I&DI de outras universidades portuguesas, bem como de 
centros de I&DI internacionais; 

 

OE3 Apoiar a otimização das estruturas de I&DI, o reforço das relações de cooperação e 
a melhoria dos indicadores de referência da UTAD; 

 

OE4 Elaborar o Relatório Final. 
 

 

 

Para a consecução destes objetivos, foi definida uma metodologia composta por quatro fases. 

 

Esta metodologia envolveu um processo alargado de recolha de informação, incluindo análise 

de elementos relativos à UTAD (tais como documentos estratégicos, relatórios, planos de 

atividades, estatutos e regulamentos, entre os quais se destacam o Plano Estratégico da UTAD 

2013-2017 desenvolvido em 2013, o documento Áreas de Investigação na UTAD elaborado em 

2014, o Plano Estratégico – Florestas e Ambiente, o Plano Estratégico – Setor do Vinho e da 

Vinha e o Plano Estratégico – Carnes e Raças Autóctones, desenvolvidos em 2015), bem como 
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de elementos específicos referentes aos diferentes Centros e Polos de I&D (nomeadamente as 

candidaturas apresentadas por estas estruturas ao processo de avaliação de 2013 da Fundação 

para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e os seus relatórios de atividades).  

Centros de I&D 

CECAV Centro de Ciência Animal e Veterinária 

CEL Centro de Estudos em Letras 

CETRAD Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento 

CGBA Centro de Genómica e Biotecnologia Agrária 

CIDESD Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano 

CITAB Centro de Investigação e de Tecnologias Agroambientais e Biológicas 

CQVR Centro de Química de Vila Real 

Polos de I&D 

CEMUC Centro de Engenharia Mecânica 

Cgeo Centro de Geociências 

CIDTFF Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores 

CIENER/INEGI Centro de Investigação em Energias Renováveis 

CIIE Centro de Investigação e Intervenção Educativas 

CITAR Centro de Investigação em Ciências e Tecnologias das Artes 

C-MADE Centro de Materiais e Tecnologias Construtivas 

CMAT-UTAD Centro de Matemática - UTAD 

IF-UP Instituto de Filosofia 

INESC TEC INESC Tecnologia e Ciência 

Labcom.IFP Centro de Comunicação, Filosofia e Humanidades 

LAETA Laboratório Associado de Energia, Transportes e Aeronáutica 

 

Para além disso, foram realizadas mais de duas dezenas de reuniões com elementos chave da 

UTAD, nomeadamente com os relatores das “Áreas de investigação na UTAD”, com os 

responsáveis dos Planos Estratégicos setoriais anteriormente referidos e com os coordenadores 

dos Centros e Polos de I&D da UTAD. 
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Complementarmente, foi criado um Grupo de Trabalho, envolvendo docentes/investigadores 

da UTAD, que teve como principal objetivo aprofundar o conhecimento e recolher sensibilidades 

sobre as realidades e as perspetivas de desenvolvimento da I&DI da UTAD. Foram realizadas três 

reuniões com este Grupo de Trabalho.  

O estudo de benchmarking de universidades portuguesas e centros de investigação 

internacionais teve em vista a identificação de boas práticas com relevância para a UTAD.  

De forma a adequar os casos de estudo ao contexto da UTAD, foi estabelecido um conjunto de 

critérios específicos, que conduziram à seleção de 3 universidades portuguesas e 3 centros de 

investigação internacionais, a saber: 

Universidades 
portuguesas 

9 Universidade de Aveiro (UA); 

9 Universidade de Évora (UÉ); 

9 Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL). 
 

Centros de 
investigação 
internacionais 

9 Environmental Research Institute (ERI) da Universidade de Cork; 

9 Centro de Geobiologia (CGB) da Universidade de Bergen; 

9 Wetsus, um centro europeu de excelência para as tecnologias de 
tratamento de água. 

 

Em cada caso de estudo, foi efetuada uma análise focando aspetos como a gestão e organização, 

os recursos humanos, a produção científica, a formação, a prestação de serviços/ inovação e o 

financiamento. 

 

As realidades de I&DI da UTAD são complexas; entre elas encontram-se naturalmente os Centros 

e Polos de I&D formalmente estabelecidos na Universidade, os Serviços de apoio às atividades 

de I&DI, o Colégio Doutoral e as estruturas de interface. 

Os Centros de I&D da UTAD constituem as principais estruturas de enquadramento das 

atividades de I&DI levadas a cabo pela UTAD. O aprofundamento do conhecimento destas 

estruturas torna necessário que sejam revistos elementos relativos ao seu modelo de gestão e 

organização, aos recursos humanos, à produção científica, à formação, à prestação de serviços/ 

inovação e ao financiamento.  

Os Polos de I&D da UTAD constituem igualmente estruturas relevantes para a realização de 

atividades de I&D, sendo de salientar a ligação que possibilitam a instituições com competências 
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em áreas em que a UTAD não apresenta massa crítica. Importa, por isso, conhecer em detalhe 

e à semelhança dos Centros de I&D, os seus elementos de caraterização. 

Os Serviços de apoio às atividades de I&DI (posicionados na UTAD a nível central) representam 

estruturas relevantes de suporte aos Centros e Polos de I&D. Incluem-se nestes Serviços o 

Gabinete de Apoio a Projetos (GAP) e o Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade 

(GRIM), gabinetes responsáveis, entre outras atividades, pelo apoio à elaboração de 

candidaturas a programas nacionais e internacionais de financiamento (nomeadamente na 

preparação dos elementos administrativos e financeiros) e pela execução administrativa e 

financeira de projetos de I&DI aprovados. 

O Colégio Doutoral (recentemente criado) revela-se como uma estrutura vocacionada para a 

promoção da formação avançada e da investigação científica. Tem como principais funções a 

coordenação de todas as atividades ao nível do terceiro ciclo de estudos e a organização de 

atividades científicas e académicas que promovam a interdisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade. 

As estruturas de interface, em qualquer instituição de ensino superior, constituem elementos 

relevantes na transmissão e valorização económica do conhecimento, ao promoverem a ligação 

com o meio envolvente (nomeadamente com as empresas). Destaca-se o Parque de Ciência e 

Tecnologia de Vila-Real – Regia-Douro Parque, que prevê múltiplas valências de suporte a 

empresas nas suas diferentes fases de desenvolvimento. Sinaliza-se ainda a Plataforma de 

Inovação da Vinha e do Vinho, criada na sequência da assinatura, em setembro de 2015, de um 

memorando de entendimento entre a UTAD e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Norte. 

Tendo por base as realidades da UTAD e as lições recolhidas no estudo de benchmarking, 

propõe-se um conjunto de ações diretamente relacionadas com os três objetivos anteriormente 

enunciados: otimizar estruturas diretamente ligadas à produção científica e (ou) ao apoio às 

atividades científicas; reforçar as relações de colaboração entre as estruturas de I&DI existentes 

e entre estas e a envolvente; e melhorar os indicadores de referência associados à avaliação do 

mérito das atividades científicas desenvolvidas. 
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Na Ação 1 recomenda-se uma maior focagem das áreas de investigação, tendo em conta as 

competências internas existentes, bem como a visão que o exterior tem da Universidade. 

Sugere-se, em particular, a definição de 3 áreas centrais (agricultura, produção animal e floresta; 

ciências do desporto; e desenvolvimento regional) e de 3 áreas de suporte (química e outras 

ciências fundamentais; engenharias; e ciências sociais e humanas).  

Para além disso, propõem-se dois conjuntos de subáreas diretamente relacionadas com as áreas 

centrais e de suporte, com diferentes níveis de detalhe, adaptados a uma utilização em 

contextos diferenciados. 
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No âmbito da Ação 2 sugere-se que se estabeleçam regras claras sobre o funcionamento dos 

Polos de I&D da UTAD e as suas relações com os Centros que integram e com as restantes 

estruturas da Universidade, através da preparação de um regulamento adequado. Deverão ser 

considerados neste regulamento, entre outros, os seguintes elementos: 

9 Os objetivos de um Polo de I&D; 

9 A dimensão de um Polo de I&D; 

9 O modelo de governação de um Polo de I&D; 

9 O modelo de relacionamento com a estrutura sede do Polo de I&D; 

9 O modelo de relacionamento com as restantes estruturas de I&DI da UTAD; 

9 O modelo de relacionamento com as estruturas centrais da UTAD;  

9 O financiamento das atividades do Polo de I&D. 

Na sequência da preparação do regulamento, sugere-se que seja ponderada: 

9 A eliminação de Polos por integração dos seus membros em Centros existentes; 

9 A junção de Polos em áreas afins num único Polo; 

9 A junção de Polos em áreas afins dando origem a um novo Centro. 

 

 

Na Ação 3 sugere-se um repensar urgente das estruturas de apoio às atividades de I&DI da UTAD 

(nomeadamente do GAP e do GRIM), bem como a criação de um Grupo de Trabalho, que poderá 

ser denominado por UTAD2020 (em alinhamento com o período de programação de fundos 

comunitários 2014-2020), composto por 1 elemento da Reitoria, por 1 responsável de cada um 

dos Centros e Polos de I&D da UTAD e por representantes do GAP e do GRIM. 

 

 

Na Ação 4 propõe-se a implementação de um conjunto de iniciativas (coordenadas a nível 

central) que permitam reforçar as colaborações entre as unidades de I&DI da UTAD. Entre as 

iniciativas, sugere-se a dinamização de projetos estruturantes que permitam a captação de 
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recursos financeiros significativos e promovam o envolvimento de diferentes Centros/Polos de 

I&D. 

Para além disso, recomenda-se a definição de um programa anual/plurianual de atividades 

conjuntas envolvendo diferentes Centros e Polos de I&D da UTAD de modo a criar sinergias que 

capitalizem e otimizem meios e recursos existentes, proporcionando massa crítica que permita 

alavancar as atividades de I&DI da Universidade. Poderão ainda participar nestas atividades 

entidades externas (por exemplo unidades de I&DI que integrem o consórcio UNorte.pt), 

facilitando deste modo a definição de projetos de I&D que possam ser submetidos, por exemplo, 

no âmbito do Portugal 2020. 

Adicionalmente, sugere-se o desenvolvimento de atividades conjuntas no âmbito das 

Plataformas de Inovação (ver Ação 6). 

Por último, propõe-se a organização de congressos/eventos de I&DI na UTAD onde as diferentes 

unidades de I&DI possam apresentar as atividades desenvolvidas e os resultados obtidos. 

Poderão ainda ser convidados a apresentar casos de sucesso representantes de 

instituições/centros de investigação nacionais ou internacionais de relevo, fomentando deste 

modo a partilha de boas práticas. 

 

 

Na Ação 5 sugere-se a revisão dos cursos doutorais da UTAD, concentrando a oferta nas áreas 

estratégicas da Universidade (ver Ação 1) e procurando colaborações com outras instituições de 

ensino superior, nomeadamente instituições estrangeiras. 

Em concreto, recomenda-se que o Colégio Doutoral, enquanto unidade orgânica responsável 

pela aprovação e coordenação de todas as iniciativas de terceiro ciclo, reforce as colaborações 

com os Centros e Polos de I&D de modo a privilegiar os cursos de doutoramento com 

envolvimento significativo destas unidades.  

Sugere-se ainda que o Colégio Doutoral promova colaborações com instituições estrangeiras 

(aproveitando as parcerias já estabelecidas pela UTAD, bem como pelos Centros e Polos de I&D), 

criando cursos internacionais que permitam a captação de um maior número de alunos de 

terceiro ciclo (sobretudo estrangeiros). 
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Por último, propõe-se que o Colégio Doutoral promova ligações entre os Centros e Polos de I&D 

através da disponibilização de disciplinas/unidades de crédito de formação transversal que 

fomentem a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. 

 

 
Acompanhando a tendência a que se tem assistido nos últimos anos a nível nacional e europeu 

e aproveitando o recente lançamento da Plataforma de Inovação da Vinha e do Vinho (que irá 

ficar sediada no Regia-Douro Parque), sugere-se na Ação 6 a criação de outras Plataformas em 

domínios relacionados, por exemplo, com as florestas e o ambiente, e as carnes e as raças 

autóctones. 

Estas Plataformas, integrando diferentes Centros e Polos de I&D da UTAD, empresas e outras 

entidades, deverão ter como principais objetivos: 

9 Promover o aparecimento de projetos de demonstração ou investigação aplicada em 

consórcio, com potencial para originar tecnologias e produtos inovadores que possam 

ser endogeneizados pelo tecido empresarial ou gerar novos projetos empresariais 

(start-ups) que possam ser acolhidos pela incubadora do Regia-Douro Park; 

9 Promover sinergias e atividades complementares e concertadas entre a UTAD, restantes 

universidades do consórcio UNorte.pt, Clusters, Associações Empresariais e Industriais 

dos diversos setores económicos, Associações de Municípios, Municípios, entre outras 

entidades;  

9 Promover a competitividade e internacionalização das empresas e entidades 

associadas. 

 

 

Na Ação 7 sugere-se o lançamento de iniciativas (anuais ou plurianuais) que “abram” a 

Universidade ao exterior e promovam a sua internacionalização, bem como uma maior ligação 

ao meio envolvente. 

Em concreto, recomenda-se a organização de eventos, conferências e missões que permitam 

que a UTAD se apresente a parceiros e, consequentemente, aumente o seu envolvimento em 
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propostas e projetos inseridos em programas da Comissão Europeia (como o Horizonte 2020 ou 

o Erasmus+). Estas iniciativas, a apoiar pelo Norte 2020, poderão ser desenvolvidas em conjunto 

com as outras universidades do consórcio UNorte.pt. 

Para além disso, propõe-se a integração da UTAD em Plataformas Tecnológicas Europeias (como 

a European Technology Platform for Global Animal Health, a European Technology Platform 

Food for Life e a Forest-based sector Technology Platform), bem como a organização de eventos 

que promovam uma maior aproximação ao tecido empresarial e deem origem, por exemplo, a 

projetos em co-promoção ou demonstradores (ver Ação 8). 

 

 

Na Ação 8 sugere-se o reforço da articulação entre os Centros e Polos de I&D e a envolvente, 

em particular as empresas, tendo em vista o desenvolvimento de atividades de maior valor 

acrescentado e que respondam às reais necessidades das mesmas. 

Concretamente, recomenda-se que os Centros e Polos de I&D identifiquem as necessidades que 

podem ser colmatadas com base no conhecimento existente na Universidade e procurem 

estabelecer colaborações com empresas (através, por exemplo, do desenvolvimento de projetos 

em co-promoção/demonstradores ou da disponibilização de serviços de consultoria em 

atividades de I&D – Vale I&D – ou de inovação – Vale Inovação – ações apoiadas no âmbito do 

Portugal 2020). 

Para o efeito, sugere-se que os Centros e Polos de I&D, em colaboração com as Plataformas 

Tecnológicas (previstas na Ação 6) e o GAP, promovam iniciativas que “abram” a Universidade 

ao tecido empresarial, divulgando não só o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelos 

Centros e Polos de I&D, mas também as competências dos docentes e os equipamentos 

disponíveis. 

 

 

Na Ação 9 sugere-se a criação de Cátedras de Investigação em domínios estratégicos a definir, 

juntando os interesses da UTAD aos de entidades financiadoras.  
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Entre as iniciativas que podem ser dinamizadas pelas Cátedras de Investigação com vista à 

atração de novos investigadores para a UTAD destacam-se: 

9 O estabelecimento de protocolos com instituições internacionais de renome com 

enfoque na mobilidade in e out de docentes e investigadores; 

9 A disponibilização de bolsas de doutoramento e de pós-doutoramento (apoiadas 

nomeadamente por concursos promovidos no âmbito do Norte 2020); 

9 A apresentação de candidaturas a concursos específicos de mobilidade como as ações 

Marie Skłodowska-Curie (inseridas no Horizonte 2020); 

9 A apresentação de candidaturas a concursos inseridos em programas nacionais e 

internacionais de financiamento que prevejam, entre as suas despesas elegíveis, a 

contratação de recursos humanos altamente qualificados (referem-se, a título de 

exemplo, os concursos promovidos no âmbito do SAICT). 

 

 

Por último, na Ação 10 sugere-se a criação de uma base de dados de indicadores que abranja os 

domínios considerados no presente trabalho, nomeadamente gestão e organização, recursos 

humanos, produção científica, formação, prestação de serviços/inovação e financiamento. 

Os dados relativos a estes indicadores deverão ser recolhidos semestralmente pelas estruturas 

centrais da Universidade. Estes dados deverão motivar um processo de reflexão por parte dos 

órgãos competentes, de modo a que seja possível corrigir trajetórias e tomar decisões que 

permitam que a UTAD se posicione como uma universidade de excelência reconhecida pelas 

atividades de I&DI desenvolvidas. 

 

As ações preconizadas exemplificam vetores de mudança com impacto na instituição, sendo 

certo que outras alterações com os mesmos objetivos serão certamente possíveis, podendo vir 

a ser consideradas pelos responsáveis pela Universidade. 

Deve ser enfatizado que, atendendo à sua complexidade, as ações devem ser concretizadas com 

prudência, devendo existir sempre uma adequada avaliação dos custos de diversa natureza face 

aos benefícios que se torna possível perspetivar. 
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Para além disso, as ações devem ser implementadas de uma forma faseada e num prazo de um 

ano, tendo como horizonte temporal a próxima avaliação, por parte da FCT, das unidades de 

I&DI (prevista para 2017). 

Os recursos a que as instituições universitárias como a UTAD podem atualmente aceder, no 

âmbito do Portugal 2020, permitem considerar que existe uma oportunidade significativa para 

a implementação das alterações aqui preconizadas. 

 

 

 

Porto, dezembro de 2015 

A Sociedade Portuguesa de Inovação  
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1. ENQUADRAMENTO 



Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&DI) na UTAD – Contributos para a otimização das estruturas, reforço 

das relações de cooperação e melhoria dos indicadores de referência 

 

2 

1. ENQUADRAMENTO 
 

Neste Capítulo são revistos os objetivos a atingir tendo em vista a otimização das estruturas do 

reforço das relações de cooperação e a melhoria dos indicadores de referência I&DI na UTAD” 

e descreve-se a metodologia adotada para a consecução desses objetivos. 

 

1.1. Introdução 

Em 2013, o Conselho Geral da UTAD aprovou o Plano Estratégico 2013-2017. Este Plano dedica 

um dos seus eixos estratégicos (Eixo II) à ciência e tecnologia no contexto da Universidade, 

identificando várias intervenções prioritárias (medidas) para o horizonte temporal a que se 

refere. 

Diretamente relacionadas com a ciência e tecnologia encontram-se as atividades de 

Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&DI) incluindo a realização de projetos de I&D e a 

prestação de serviços de consultoria em projetos de inovação que possam estar diretamente 

ligados às atividades de I&D desenvolvidas e aos conhecimentos e competências adquiridos. 

Das intervenções prioritárias inseridas no Plano Estratégico mais diretamente ligadas às 

atividades de I&DI desenvolvidas ou a desenvolver pela Universidade podem inferir-se como 

objetivos a atingir por esta: 

a) Otimizar estruturas diretamente ligadas à produção científica e (ou) ao apoio às 

atividades científicas (Reforçar as estruturas de suporte à investigação; Reorganizar 

Centros de Investigação; Criar Escola Doutoral); 

b) Reforçar as relações de colaboração entre as estruturas de I&DI existentes e entre estas 

e a envolvente (Identificar e valorizar grupos de I&DI com massa crítica, infraestruturas 

e recursos; Fomentar parcerias entre grupos de I&DI da UTAD); 

c) Melhorar os indicadores de referência associados à avaliação do mérito das atividades 

científicas desenvolvidas (Aumentar a produção científica com reconhecimento 

internacional; Aumentar a participação em projetos em parceria; Aumentar a captação 

de financiamento; Aumentar as receitas associadas à prestação de serviços/projetos de 

inovação; Atrair novos investigadores). 

Com o intuito de contribuir para o atempado cumprimento das medidas do Eixo II do Plano 

Estratégico 2013-2017, a UTAD conta com o apoio da Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI). 
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O presente trabalho tem assim como objetivo geral a apresentação de contributos para a 

otimização das estruturas de I&DI, o reforço das relações de cooperação e a melhoria dos 

indicadores de referência da UTAD.  

A este objetivo geral correspondem os seguintes objetivos específicos: 

OE1. Caraterizar as estruturas de I&DI da UTAD; 

OE2. Analisar as realidades de I&DI de outras universidades portuguesas, bem como de 

centros de I&DI internacionais; 

OE3. Apoiar a otimização das estruturas de I&DI, o reforço das relações de cooperação 

e a melhoria dos indicadores de referência da UTAD; 

OE4. Elaborar o Relatório Final. 

 

1.2. Abordagem metodológica 

Para a consecução dos objetivos apresentados anteriormente, foi estabelecida uma 

metodologia composta por 4 fases: Fase 1 – Caraterização das estruturas de I&DI da UTAD; Fase 

2 – Estudo de benchmarking; Fase 3 – Otimização das estruturas de I&DI, reforço das relações 

de cooperação e melhoria dos indicadores de referência; e Fase 4 – Elaboração do Relatório 

Final (Figura 1). 

 

Figura 1 – Esquema metodológico. 

 

No âmbito da Fase 1, foram recolhidos e analisados elementos relativos à UTAD, bem como 

elementos específicos referentes aos seus diferentes Centros e Polos. Os seguintes documentos 

merecem particular destaque: 
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9 Despacho RT-77/2013, de 8 de outubro de 2013, relacionado com a reintegração de 

docentes da UTAD nas estruturas internas de investigação da instituição; 

9 Documento “Áreas de investigação na UTAD” (julho 2014); 

9 Elementos específicos relativos aos diferentes Centros e Polos de I&D, entre os quais os 

regulamentos (quando existentes), as candidaturas apresentadas por estas estruturas 

na sequência do processo de avaliação de 2013 da Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia (FCT) (“Avaliação de Unidades I&D 2013”) e os relatórios de atividades; 

9 Estatutos da UTAD (Despacho normativo n.º 22/2012, Diário da República, 2.ª série, N.º 

204, de 22 de outubro de 2012); 

9 Plano Estratégico da UTAD 2013/2017; 

9 Plano Estratégico – Carnes e Raças Autóctones: 

9 Plano Estratégico – Florestas e Ambiente; 

9 Plano Estratégico – Setor do Vinho e da Vinha; 

9 Regulamento de Criação do Colégio Doutoral da UTAD (Regulamento n.º 510/2015, 

Diário da República, 2.ª série, N.º 151, de 5 de agosto de 2015); 

9 Regulamentos das diferentes Escolas; 

9 Relatório de Atividades de 2013 (UTAD); 

9 Relatório de Atividades de 2014 (UTAD); 

9 Relatório de gestão dezembro 2014 (UTAD). 

 

Para além disso, foram recolhidos e analisados elementos relevantes da envolvente da UTAD, 

sinalizando-se, entre vários outros, a Estratégia Regional de Especialização Inteligente do Norte, 

o Programa Operacional Regional do Norte 2014-2020 (Norte 2020), o Acordo de Parceria 

(habitualmente designado por Portugal 2020), a Estratégia Europa 2020 e o Horizonte 2020. 

Complementarmente, foram efetuadas diversas reuniões com elementos chave da UTAD, 

nomeadamente: 

9 5 reuniões com os relatores das “Áreas de investigação na UTAD” (com exceção da área 

5 “Educação, formação e inclusão”) - Tabela 1.  
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Tabela 1 – Reuniões realizadas com os relatores das áreas de investigação.  

Área Relatores 

1 – Agrotecnologias e ciências alimentares, do 
ambiente e da floresta 

Eduardo Rosa, Rui Cortes, Rita Payan e Maria João 
Gaspar 

2 – Saúde, desenvolvimento e sociedade Joaquim Lopes 

3 – Artes, humanidades e identidade Carlos Assunção e Gonçalo Fernandes 

4 – Ciências Paulo Coelho, Eurica Henriques e Fernando Nunes 

6 – Engenharias e tecnologias José Boaventura, Hugo Paredes e Emanuel Correia 

 

9 16 reuniões individuais com os coordenadores dos Centros e Polos de I&D da UTAD (com 

exceção dos Polos CIENER/INEGI, CITAR e LAETA) - Tabela 2. 

Tabela 2 – Reuniões realizadas com os Centros e Polos de I&D. 

Centros/Polos de I&D Nome 

Centros de 
I&D 

CECAV – Centro de Ciência Animal e Veterinária Rita Payan 

CEL – Centro de Estudos em Letras Carlos Assunção 

CETRAD – Centro de Estudos Transdisciplinares para o 
Desenvolvimento Christopher Gerry 

CGBA – Centro de Genómica e Biotecnologia Agrária Maria Faia 

CIDESD – Centro de Investigação em Desporto, Saúde e 
Desenvolvimento Humano António Sampaio 

CITAB – Centro de Investigação e de Tecnologias Agroambientais 
e Biológicas Eduardo Rosa 

CQVR – Centro de Química de Vila Real Paulo Coelho 

Polos de 
I&D 

CEMUC – Centro de Engenharia Mecânica Elisa Preto 

Cgeo – Centro de Geociências Nuno Vaz 

CIDTFF – Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na 
Formação de Formadores Joaquim Lopes 

CIIE – Centro de Investigação e Intervenção Educativas Joaquim Escola 

C-MADE – Centro de Materiais e Tecnologias Construtivas  Jorge Pinto e 
Isabel Bentes 

CMAT-UTAD – Centro de Matemática – UTAD Eurica Henriques 

IF-UP – Instituto de Filosofia Joaquim Escola 

INESC TEC – INESC Tecnologia e Ciência José Boaventura e 
Raúl Morais 

LabCom.IFP – Centro de Comunicação, Filosofia e Humanidades José Belo 

 

9 3 reuniões com os responsáveis dos Planos Estratégicos setoriais (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Reuniões realizadas com os responsáveis dos Planos Estratégicos setoriais . 

Plano Estratégico Nome do responsável 

Plano Estratégico – Florestas e Ambiente Maria Emília Silva 

Plano Estratégico – Setor do Vinho e da Vinha Virgílio Falco 

Plano Estratégico – Carnes e Raças Autóctones Alexandra Esteves, José Almeida e Rita Payan 

 

De sinalizar que, ainda no decurso da Fase 1, foi criado um Grupo de Trabalho, envolvendo 

docentes/investigadores da UTAD (Tabela 4), que teve como principal objetivo aprofundar o 

conhecimento e recolher sensibilidades sobre as realidades e as perspetivas de 

desenvolvimento da I&DI da UTAD. Foram realizadas três reuniões com este Grupo de Trabalho. 

Tabela 4 – Membros do Grupo de Trabalho. 

Nome 

Alberto Batista 

Carlos Assunção 

Eduardo Rosa 

Jaime Sampaio 

João Rebelo 

Maria Emília Silva 

Moutinho Pereira 

Paulo Coelho 

Raúl Santos 

Rita Payan 

Romeu Videira 

Rui Cortes 

 

No que concerne à Fase 2, foi estabelecido um conjunto de critérios para a identificação e análise 

de boas práticas de 3 universidades portuguesas e 3 centros de investigação internacionais. 

Entre os critérios considerados para a identificação das universidades portuguesas destacam-se 

a articulação das unidades de I&DI com as áreas estratégicas da instituição, a existência de 

estruturas de apoio às atividades de I&DI e de unidades de coordenação das atividades de ensino 

e investigação ao nível do terceiro ciclo, as ligações ao tecido empresarial (e aos municípios), as 

iniciativas desenvolvidas para reforçar as colaborações entre as unidades de I&DI, e a 

capacidade de atração de novos investigadores. Tendo por base estes critérios, as universidades 
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selecionadas foram: a Universidade de Aveiro (UA), a Universidade de Évora (UÉ) e o Instituto 

Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL). 

Relativamente aos centros de investigação internacionais, foram utilizados critérios como o 

impacto dos centros a nível nacional, a proximidade com as áreas científicas da UTAD e a aposta 

estratégica na internacionalização (e na captação de recursos provenientes de programas 

europeus). Tal conduziu à seleção dos seguintes centros de investigação: o Environmental 

Research Institute (ERI) da Universidade de Cork, o Centro de Geobiologia (CGB) da Universidade 

de Bergen e ainda o Wetsus, um centro europeu de excelência para as tecnologias de 

tratamento de água. 

No que diz respeito à Fase 3, após consolidação da informação reunida (incluindo nos casos de 

estudo), foi preparado um conjunto de reflexões sobre a realidade atual da UTAD e sobre 

possíveis ações prioritárias a implementar. Estas ações estão diretamente relacionadas com os 

três objetivos anteriormente enunciados: otimizar estruturas diretamente ligadas à produção 

científica e (ou) ao apoio às atividades científicas; reforçar as relações de colaboração entre as 

estruturas de I&DI existentes e entre estas e a envolvente; e melhorar os indicadores de 

referência associados à avaliação do mérito das atividades científicas desenvolvidas. 

 

Em 2015, a SPI apoiou também a UTAD na avaliação e otimização do seu modelo organizativo, 

tendo por base experiências de referência a nível nacional e internacional. Este trabalho 

conduziu à análise das realidades de oito Universidades nacionais e internacionais (Instituto 

Universitário de Lisboa – ISCTE-IUL; Universidade de Aveiro; Universidade de Évora; 

Universidade de Navarra; Universidade de Bergen; Universidade de Cork; Universidade de New 

Hampshire; e Universidade Guelph) e à formulação de três cenários de reestruturação dos 

órgãos de governo e consultivos, das unidades orgânicas, e dos serviços e estruturas 

especializadas da UTAD, que foram posteriormente apresentados ao Conselho Geral da UTAD. 

As análises realizadas permitiram um conhecimento mais aprofundado de toda a estrutura da 

UTAD, com reflexos positivos sobre o presente trabalho.  
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2. REALIDADES ATUAIS DA INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO 
E INOVAÇÃO NA UTAD 

 

Neste Capítulo é efetuado um breve enquadramento sobre a UTAD em termos de iniciativas 

marcantes do seu passado recente e são apresentados resultados de uma análise das realidades 

atuais das suas unidades de I&DI (designadamente no que respeita a um conjunto de seis 

domínios – gestão e organização, recursos humanos, produção científica, formação, prestação 

de serviços/inovação e financiamento). 

 

2.1. Enquadramento 

A UTAD, fundada em 1986 e sediada em Vila Real, é uma instituição pública de ensino superior 

orientada para a criação, transmissão e difusão da cultura, do saber e da ciência e da tecnologia, 

através da articulação do estudo, do ensino, da investigação e do desenvolvimento 

experimental. 

Em 2008, e na sequência da publicação do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior 

(Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro), a UTAD viu homologados os seus Estatutos (Despacho 

Normativo n.º 63/2008, de 9 de dezembro).  

Já em 2012, a UTAD reviu o seu modelo organizativo e obteve aprovação dos Estatutos que 

atualmente vigoram (Despacho normativo n.º 22/2012, de 22 de outubro), optando por uma 

estrutura que procurou conciliar a tradição de uma divisão departamental com a visão de 

modernização e crescimento da instituição através da criação de Escolas. 

 

2.1.1.  Plano Estratégico 2013-2017 

Em Junho de 2013, com a eleição do atual Reitor, a instituição abraçou um programa de 

mudança ambicioso, assente em quatro agendas estratégicas, a saber: 

9 Ensino e formação: incluindo orientações no sentido da promoção da qualidade do 

ensino e da aprendizagem, do redimensionamento e consolidação da oferta educativa, 

da implementação do ensino em consórcio, e da captação de mais e melhores 

estudantes; 

9 Ciência e tecnologia: estruturada em orientações que visam a definição de uma política 

científica alicerçada nas áreas de competência da UTAD, a integração dos investigadores 
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em redes de colaboração, a diversificação das fontes de financiamento, e a melhoria da 

visibilidade da investigação; 

9 Desenvolvimento económico e social: abrangendo orientações no sentido da 

consolidação da atividade da UTAD em matéria de I&DI, da articulação entre grupos de 

I&D e agentes económicos, da constituição de um Conselho Consultivo com 

representantes dos agentes económicos, da dinamização de uma nova carteira de 

serviços, e da promoção do empreendedorismo económico, social e cultural; 

9 Organização, gestão e sustentabilidade: integrando orientações no sentido da adoção 

de um modelo de governação baseado em princípios de participação, da valorização dos 

recursos existentes à luz do conceito de ”Universidade Inteligente”, da implementação 

de um plano de comunicação eficaz e integrador, e da aposta numa ação social de 

referência. 

A aprovação do Plano Estratégico da instituição para o período de 2013-2017, pelo Conselho 

Geral, constitui um passo decisivo no sentido do processo de mudança em curso para a 

afirmação da UTAD enquanto “Eco Universidade comprometida com o envolvimento da 

academia e da comunidade na formulação de respostas para os grandes desafios societais 

contemporâneos”. 

A visão subjacente traduz a ambição da Universidade em “se renovar, potenciando os seus 

recursos e reafirmando o seu papel e o seu posicionamento como instituição de referência e 

agente de coesão territorial”. 

O Plano Estratégico em questão organiza-se em quatro eixos, três coincidentes com a missão da 

Universidade e um transversal, e em oito objetivos estratégicos (Figura 2). 

 

Figura 2 – Eixos e objetivos estratégicos do Plano Estratégico 2013-2017. 

Fonte: UTAD (2013), Plano Estratégico 2013-2017. 
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No âmbito do Eixo dedicado à Ciência e Tecnologia, está previsto o seguinte conjunto de 

medidas que visam contribuir para reforçar as atividades de I&DI na UTAD - Figura 3. 

 

Figura 3 – Principais medidas a adotar na organização da I&DI na UTAD. 

Fonte: UTAD (2013), Plano Estratégico 2013-2017. 

  

2.1.2.  Áreas de investigação na UTAD 

Em 2014, teve início um processo interno de reorganização das áreas e subáreas de investigação, 

que teve em consideração a massa crítica existente na UTAD (recursos humanos, laboratoriais e 

organizacionais) e ainda o alinhamento com programas de financiamento 

regionais/nacionais/europeus. 

Como resultado deste trabalho, foi elaborado o documento “Áreas de investigação na UTAD”, 

que identifica seis áreas de investigação, às quais foram associadas unidades de I&DI da UTAD e 

subáreas de investigação (Figura 4). 

 

 

Figura 4 – Áreas de investigação na UTAD. 

Fonte: UTAD (2014), Áreas de investigação na UTAD. 
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2.1.3.  Plano de Atividades 2016 – “Mais envolvimento, mais coesão, mais focalização” 

No Plano de Atividades 2016, intitulado “Mais envolvimento, mais coesão, mais focalização”, 

são destacados os progressos atingidos durante o ano de 2015, incluindo:  

9 “A afirmação do novo posicionamento estratégico da UTAD, através da presença ativa 

no Consórcio UNorte.pt, (…) bem como noutras iniciativas de relevo, nomeadamente no 

âmbito da Carta de Compromissos para o Desenvolvimento de Trás-os-Montes e Alto 

Douro”;  

9 “A abertura do Parque de Ciência e Tecnologia de Vila Real – Regia Douro Parque”; 

9 “A apresentação de um conjunto amplo de candidaturas ao Portugal 2020”. 

O documento em questão sinaliza ainda como medidas para 2016, entre outras, o lançamento 

da atividade do Colégio Doutoral e a dinamização de candidaturas aos instrumentos de 

financiamento relativos ao período de programação em curso, nomeadamente ao Horizonte 

2020 (como a candidatura Teaming promovida pela UTAD no âmbito do subprograma 

Widening). 

De seguida apresenta-se uma breve descrição das iniciativas acima referidas: 

 

Consórcio UNorte.pt 

Em Janeiro de 2015 foi constituído o consórcio UNorte.pt que, reunindo as três universidades 

públicas do Norte de Portugal, tem por objetivos a concertação estratégica e operacional em 

diversos domínios de atuação, entre os quais: 

9 A investigação, seja pelo reforço da massa crítica, seja pela complementaridade de 

recursos e projetos existentes; 

9 A partilha de recursos humanos docentes, investigadores e não docentes; 

9 A promoção internacional conjunta da Região Norte como espaço de formação superior 

de referência e de investigação e de desenvolvimento de excelência, incluindo a 

realização de ações conjuntas para atração de estudantes e investigadores estrangeiros. 

A sua concretização deverá permitir que as três instituições, continuando a ser entidades 

autónomas e com estratégias próprias, tirem partido de um reforço da articulação conjunta em 

domínios considerados de interesse mútuo. 

De referir que em setembro de 2015 foi realizada uma reunião envolvendo as equipas reitorais 

das três universidades para análise do trabalho desenvolvido durante o primeiro semestre. 
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Nesta reunião, foram ainda identificados os primeiros projetos conjuntos que serão submetidos 

a financiamento no âmbito do Norte 2020, e que incidirão sobre investigação científica (em 

particular nas áreas da saúde, agroalimentar, mar e mobilidade), educação (articulação da 

oferta), ensino a distância e valorização do conhecimento.   

 

Carta de Compromissos 

Em 2014, um conjunto alargado de stakeholders da região de Trás-os-Montes e Alto Douro – 

Comunidades Intermunicipais (do Douro, do Alto Tâmega e de Trás-os-Montes), instituições de 

Ensino Superior (UTAD e Institutos Politécnicos de Bragança e Viseu) e Associações Empresariais 

(ACISAT, NERBA e NERVIR) – assinaram uma “Carta de Compromissos para o Desenvolvimento 

de Trás-os-Montes e Alto Douro”. 

Esta iniciativa tem como objetivo reforçar a cooperação entre as principais entidades regionais, 

no sentido de desenvolver projetos que permitam melhorar a competitividade da região através 

da valorização dos seus produtos endógenos, ofertas turísticas e inovação empresarial. As 

entidades pretendem que alguns destes projetos possam ser candidatados a financiamentos 

nacionais (para além do Norte 2020) ou mesmo europeus. 

No seguimento da assinatura da Carta de Compromissos, foi realizado, em junho de 2015, o 

Fórum para o Desenvolvimento de Trás-os-Montes e Alto Douro – Compromisso 2020, com o 

objetivo de alargar a reflexão a toda a região e construir um compromisso, tão forte e 

participado quanto possível, acerca das escolhas coletivas para o futuro de Trás-os-Montes e 

Alto Douro. 

O fórum organizou-se em três grandes temas: identidade e desenvolvimento territorial; 

formação, inovação e empreendedorismo; e competitividade e internacionalização. 

 

Parque de Ciência e Tecnologia de Vila Real – Regia-Douro Parque  

O Parque de Ciência e Tecnologia de Vila Real – Regia-Douro Parque, que iniciou a sua atividade 

em 2015, está focado nas áreas agroalimentar, agroindustrial, enologia, vitivinicultura, 

economia verde, valorização ambiental e tecnologias agroambientais. 

Resultando de uma parceria entre as Câmaras de Vila Real e Bragança, a UTAD, o Instituto 

Politécnico de Bragança e a PortusPark - Rede de Parques de C&T e Incubadoras, o Regia-Douro 

Parque prevê múltiplas valências de suporte a empreendedores e aos seus projetos de negócio, 
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apoio a empresários e à sua instalação empresarial e apoio à investigação, desenvolvimento e 

transferência de tecnologia. 

Para o efeito, o Parque inclui uma incubadora de empresas e espaços e lotes para empresas 

consolidadas. O Parque acolherá também a Plataforma de Inovação da Vinha e do Vinho, criada 

na sequência da assinatura, em setembro de 2015, de um memorando de entendimento entre 

a UTAD e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. 

A Plataforma, que contará com um financiamento anual de 1,5 milhões de euros nos próximos 

3 anos, envolve investigadores de diversos centros de investigação nacionais e internacionais 

relacionados com a cadeia de valor do vinho e do território, as competências multidisciplinares 

instaladas na UTAD e os centros de investigação do consórcio de universidades UNorte.pt. 

Localizado junto à A24, o Parque dista cerca de 6 km da UTAD. 

 

Candidaturas ao Portugal 2020 

Em 2015, a UTAD apresentou um conjunto de candidaturas (7 no total) ao Portugal 2020, no 

âmbito do SAICT e do SIAC, as quais se encontram ainda em avaliação (Tabela 5).  

Tabela 5 – Candidaturas da UTAD ao Portugal 2020. 

Concurso Designação da candidatura Entidade 
Líder 

Orçamento da 
candidatura 

(€) 

Orçamento 
da UTAD 

(€) 

SAICT – Projetos 
estruturados de I&D 

INTERACT – Integrative Research in 
Environment, Agro-Chains and Technology UTAD 4.348.015  4.348.015  

DOUROTUR – Tourism and technological 
innovation in the Douro UTAD 1.359.587  1.359.587  

Symbiotic technology for societal efficiency 
gains: Deus ex Machina (DEM) 

Associação 
Fraunhofer 

Portugal 
2.992.000 367.943 

NanoSTIMA – Macro-to-Nano Human 
Sensing: Towards Integrated Multimodal 
Health Monitoring and Analytics 

INESC TEC 7.211.413 1.406.424 

SIAC – Transferência de 
conhecimento 

científico e tecnológico 

Lab2Business UTAD 621.625 320.373 

U.NORTE INOVA Universidade 
do Porto 1.145.233 374.253 

SIAC – Promoção do 
espírito empresarial 

EMER-N - Empreendedorismo em Meio 
Rural na Região Norte In.Cubo 2.480.000 108.000 

Fonte: UTAD (setembro de 2015). 
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Das 7 candidaturas apresentadas, destacam-se 2 das 3 lideradas pela UTAD: INTERACT – 

Integrative Research in Environment, Agro-Chains and Technology e DOUROTUR – Tourism and 

technological innovation in the Douro. 

A primeira candidatura (com um orçamento de cerca de 4,3 milhões de euros) encontra-se 

estruturada em 3 linhas de investigação: 

9 Innovation for Sustainable Agro-food Chains (ISAC) – Tem como principal objetivo a 

avaliação do impacto da agricultura, das alterações climáticas e do uso da terra nos 

ecossistemas e na biodiversidade; 

9 Bio-economy and sustainability (BEST) – Pretende contribuir para uma mudança social 

gradual para a bioeconomia, nomeadamente através da caraterização e valorização de 

subprodutos agroindustriais e do desenvolvimento de sistemas de gestão integrada de 

espaços agroflorestais;  

9 Fostering Viticulture Sustainability for Douro Valley: Multidisciplinary Efforts from Field 

to Wine (VitalityWine) – Visa o desenvolvimento de uma estratégia de adaptação da 

vitivinicultura às alterações climáticas, garantindo a sustentabilidade do setor a nível 

económico e ambiental.     

Relativamente à segunda (que prevê um financiamento para a UTAD de aproximadamente 1,4 

milhões de euros), apresenta apenas uma linha de investigação e pretende ajudar a renovar e a 

diversificar a oferta turística do Douro, através do desenvolvimento de novos sistemas de 

marketing digital. 

De referir que estas candidaturas foram desenvolvidas por iniciativa da Reitoria, que promoveu 

o envolvimento de diferentes Centros de I&D da UTAD, nomeadamente do Centro de Estudos 

Transdisciplinares para o Desenvolvimento (CETRAD), do Centro de Investigação e de 

Tecnologias Agroambientais e Biológicas (CITAB) e do Centro de Química de Vila Real (CQVR). 

De sinalizar ainda o envolvimento do CITAB (em colaboração com unidades de I&DI de outras 

instituições) em 3 candidaturas no âmbito do SAICT – Programas de Atividades Conjuntas (PAC). 
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Colégio Doutoral 

Acompanhando o movimento a que se tem assistido nos últimos anos nas universidades 

nacionais relativamente ao estabelecimento de unidades vocacionadas para a coordenação e 

promoção da formação avançada e da investigação científica, a UTAD assumiu como prioritária 

e estratégica a criação de um Colégio Doutoral – CD_UTAD (Regulamento n.º 510/2015, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 151, 5 de agosto de 2015). 

O CD_UTAD tem como missão “a coordenação de todas as atividades ao nível do terceiro ciclo 

de estudos, interna e externamente, competindo-lhe, ainda nesse âmbito, emitir pareceres e 

formular propostas perante os órgãos competentes, designadamente sobre novas perspetivas 

de intervenção, cursos inovadores e admissão de alunos”. 

Para a prossecução da sua missão, o CD_UTAD tem como principais funções: 

9 “Contribuir para que a UTAD seja reconhecida como um centro de excelência na 

formação doutoral, a nível nacional e internacional; 

9 Divulgar e promover as suas atividades e zelar pela sua qualidade; 

9 Promover a realização de formação complementar avançada aos estudantes do terceiro 

ciclo de estudos e aos orientadores, reforçando as suas competências pessoais, 

académicas e profissionais, designadamente através de cursos de formação transversal, 

conferências, estágios, seminários e workshops; 

9 Organizar atividades científicas e académicas que promovam a interdisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade, criando um espaço aberto de discussão; 

9 Impulsionar a formação doutoral da UTAD a nível nacional e internacional; 

9 Fomentar a partilha das melhores práticas entre as diferentes formações doutorais, em 

particular através da promoção de mecanismos de atração e recrutamento de 

estudantes no plano nacional e internacional e de mecanismos de garantia de qualidade 

e de avaliação internacional, dinamizando a interação com a Sociedade e com as 

Empresas; 

9 Promover a cooperação interinstitucional, a nível nacional e internacional.” 
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Candidatura Teaming 

O subprograma Widening, do Horizonte 2020, visa aproximar as Regiões da União Europeia em 

termos de desempenho em I&DI, promovendo ações de capacitação nos países que, no 

Composite Indicator of Research Excellence, possuam um valor inferior a 70% da média 

europeia.  

Um dos instrumentos deste subprograma é o Teaming, que apoia a criação (ou renovação) de 

um centro de excelência, em parceria com um outro centro congénere de uma instituição de 

excelência comprovada nesse domínio e alinhado com a estratégia de especialização inteligente 

da respetiva região.  

No concurso aberto em 2014, foram selecionados 31 projetos que, numa primeira fase, 

receberam, cada um deles, cerca de 500 mil euros para preparar um plano de negócios. 

Mediante a avaliação deste plano, os projetos poderão passar para uma segunda fase de 

implementação. Entre os 31 projetos selecionados contam-se 4 liderados por instituições 

portuguesas, uma das quais a UTAD – projeto SMARTAgriFor: Collaboration to develop a 

business plan for the Centre of Agriculture and Forestry.  

O projeto liderado pela UTAD, tendo como parceiros internacionais a Universidade de 

Wageningen e o Instituto DLO, instituto de investigação na área das ciências agrárias (ambos 

nos Países Baixos), tem como objetivo desenvolver, nesta primeira fase, um plano de negócios 

para o Centro de Agricultura e Floresta, proposto na candidatura. 

 

2.2. Caraterização das unidades de Investigação, Desenvolvimento e Inovação na UTAD 

2.2.1.  Introdução 

De acordo com os Estatutos (Artigo 33.º), são órgãos da UTAD o Conselho Geral, o Reitor 

(coadjuvado por Vice e Pró-Reitores), o Conselho de Gestão, o Provedor do Estudante e o 

Conselho Académico. 

Também de acordo com o mesmo documento enquadrador (Artigo 26.º), a estrutura 

organizacional da UTAD é constituída, entre outras, por: 

9 Unidades de ensino e investigação (Escolas de natureza universitária e politécnica); 

9 Unidades de investigação (Centros de Investigação com ou sem estatuto de unidades 

orgânicas); 

9 Serviços (para o apoio administrativo permanente, incluindo Serviços de Ação Social). 
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No que se refere às unidades de ensino e investigação, existem na UTAD quatro Escolas de 

natureza universitária e uma Escola de natureza politécnica (Figura 5). 

 

 

Figura 5 – Unidades de ensino e investigação da UTAD. 

 

Relativamente às unidades de investigação, os Artigos 28.º e 77.º estabelecem o seguinte:   

9 “A UTAD integra Centros de Investigação, com ou sem estatuto de unidades orgânicas, 

com estatutos ou regulamentos internos próprios, a aprovar pelo Reitor, conforme 

hajam ou não sido reconhecidos e avaliados positivamente, nos termos da lei, sem 

prejuízo da aplicação da legislação que regule a atividade dos centros de investigação, 

nomeadamente em matéria de organização, de autonomia e de responsabilidade 

científica próprias.” 

9 “A UTAD integra ainda, nos termos do número anterior, Centros de Investigação, com 

ou sem o estatuto de unidades orgânicas, resultantes da associação a universidades, 

unidades orgânicas de universidades, institutos universitários e outras instituições de 

ensino universitário, institutos politécnicos, unidades orgânicas de institutos 

politécnicos, e outras instituições de ensino politécnico”. 

9 “Os Centros de Investigação são estruturas dirigidas à realização continuada das tarefas 

de investigação, de transferência de ciência e de tecnologia, de difusão da cultura e de 

prestação de serviços especializados que, quando sejam unidades orgânicas, são 

dotados de autonomia científica”. 
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Ainda de acordo com os Estatutos (Artigo 78.º), os Centros de Investigação são compostos por 

membros efetivos1, membros colaboradores, bolseiros e estudantes.  

A UTAD integra um conjunto de Centros de Investigação que têm a própria UTAD como unidade 

de acolhimento, designados Centros de I&D (Tabela 6). 

Tabela 6 – Centros de I&D da UTAD. 

Acrónimo Nome 
CECAV Centro de Ciência Animal e Veterinária 

CEL Centro de Estudos em Letras2 

CETRAD Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento 

CGBA Centro de Genómica e Biotecnologia Agrária3 

CIDESD Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano 

CITAB Centro de Investigação e de Tecnologias Agroambientais e Biológicas 

CQVR Centro de Química de Vila Real 

  

Para além dos centros próprios, a UTAD tem ainda grupos de investigação que integram centros 

sediados noutras instituições, os designados Polos de I&D4 (Tabela 7). 

Tabela 7 – Polos de I&D da UTAD. 

Acrónimo Nome Instituição sede 

CEMUC Centro de Engenharia Mecânica Universidade de Coimbra 

Cgeo Centro de Geociências Universidade de Coimbra 

CIDTFF Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores Universidade de Aveiro 

CIENER/INEGI Centro de Investigação em Energias Renováveis INEGI 

CIIE Centro de Investigação e Intervenção Educativas Universidade do Porto 

CITAR Centro de Investigação em Ciências e Tecnologias das Artes Universidade Católica 

C-MADE Centro de Materiais e Tecnologias Construtivas Universidade da Beira Interior 

CMAT-UTAD Centro de Matemática - UTAD Universidade do Minho 

IF-UP Instituto de Filosofia Universidade do Porto 

INESC TEC INESC Tecnologia e Ciência INESC TEC 

Labcom.IFP Centro de Comunicação, Filosofia e Humanidades Universidade da Beira Interior 

LAETA Laboratório Associado de Energia, Transportes e Aeronáutica LAETA 

                                                           
1 Nota: Na mais recente avaliação das unidades de I&D (2013) realizada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia 
(FCT) foi utilizada a designação de membro integrado: investigador com o grau académico de doutor ou o título de 
agregado e que em qualquer dos casos tem obrigatoriamente um contrato ou vínculo com uma instituição 
portuguesa; com dedicação mínima de 30% a atividades de investigação; com produção de pelo menos dois a quatro 
indicadores de produção científica nos últimos cinco anos (dependendo da data de doutoramento ser anterior ou 
posterior a dezembro de 2009).  
2 Nota: o CEL será extinto no início de 2016. 
3 Nota: o CGBA foi extinto em sede de reunião do Conselho Geral ocorrida em dezembro de 2015. 
4 Nota: Neste trabalho foram considerados como Polos de I&D as estruturas CEMUC, Cgeo, CIDTFF, CIENER/INEGI, 
CIIE, CITAR, C-MADE, CMAT-UTAD, IF-UP, INESC TEC, Labcom.IFP e LAETA. 



Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&DI) na UTAD – Contributos para a otimização das estruturas, reforço 

das relações de cooperação e melhoria dos indicadores de referência 

 

20 

No que concerne aos serviços, a UTAD dispõe de 6 unidades funcionais para o apoio técnico e 

administrativo da Universidade e de toda a sua estrutura organizativa (Figura 6). 

 

 

Figura 6 – Serviços da UTAD. 

 

Adicionalmente, para apoio às atividades de ensino, de investigação e de prestação de serviços, 

a UTAD dispõe de diferentes gabinetes (Figura 7). 

 

 

Figura 7 – Gabinetes da UTAD. 

 

Os elementos dos Centros de Investigação da UTAD integram alguns dos órgãos de gestão da 

Universidade e das suas unidades orgânicas. Segundo os Estatutos (Artigo 54.º), fazem parte do 

Conselho Académico dois representantes dos Centros de Investigação. Para além disso, de 

acordo com os Estatutos do Colégio Doutoral (Artigo 5.º), a coordenação desta unidade é 

assegurada por 6 elementos, sendo 4 representantes das Escolas e Centros de Investigação. 
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Os Centros de Investigação têm ainda ligações às diferentes Escolas, sinalizando-se na Figura 8 

e na Figura 9 as relações entre as Escolas e os Centros e os Polos de I&D. 

 

 

Figura 8 – Relações entre as Escolas e os Centros de I&D. 

Fonte: UTAD (Regulamentos da ECT, ECAV, ECVA e ECHS). 

 

Figura 9 – Relações entre as Escolas e os Polos de I&D. 

Fonte: UTAD (outubro de 2015). 

 

De referir igualmente a ligação entre os Centros de Investigação e os Gabinetes de Apoio a 

Projetos (GAP) e de Relações Internacionais e Mobilidade (GRIM), estruturas responsáveis, entre 

outras atividades, pelo apoio à elaboração de candidaturas a programas nacionais e 

internacionais de financiamento (nomeadamente na preparação dos elementos administrativos 

e financeiros) e na execução administrativa e financeira de projetos de I&DI aprovados. 

De seguida apresenta-se a caraterização dos Centros e Polos de I&D da UTAD em torno de 6 

domínios: gestão e organização, recursos humanos, produção científica, formação, prestação de 

serviços/ inovação e financiamento. 
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Mais detalhes sobre cada um dos Centros e Polos podem ser consultados nas fichas de 

caraterização em Anexo. 

 

2.2.2.  Gestão e organização 
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De acordo com os relatórios de atividades e as candidaturas apresentadas pelos Centros de I&D 

da UTAD na sequência do processo de avaliação de 2013 da FCT, estas estruturas apresentam 

como órgãos de gestão, em termos gerais, um Conselho Diretivo (constituído normalmente por 

1 Diretor e 2 Vice-Diretores) e um Conselho Científico (composto por todos os membros 

integrados do Centro).  

O Conselho Diretivo tem como principais funções: 

9 Representar o Centro perante os demais órgãos da UTAD e perante o exterior; 

9 Executar as deliberações do Conselho Científico, quando vinculativas; 

9 Assegurar o funcionamento do Centro e a sua gestão financeira; 

9 Elaborar os planos e relatórios de atividades do Centro; 

9 Elaborar os relatórios financeiros e orçamentos do Centro; 

9 Elaborar o regulamento de funcionamento do Centro. 

Relativamente ao Conselho Científico, tem como competências: 

9 Acompanhar as atividades científicas e emitir parecer sobre todas as questões que se 

prendam com a gestão científica do Centro; 

9 Aprovar a criação, reestruturação e extinção de áreas e linhas de investigação; 

9 Apreciar as candidaturas a membros do Centro; 

9 Apreciar e aprovar os projetos de investigação submetidos no âmbito das áreas e linhas 

de investigação do Centro; 

9 Propor e aprovar protocolos ou outras formas de cooperação e intercâmbio científico 

com instituições similares, nacionais e estrangeiras; 

9 Apreciar e aprovar os planos e relatórios de atividades do Centro; 

9 Apreciar e aprovar os orçamentos do Centro; 

9 Apreciar e aprovar o regulamento de funcionamento do Centro. 

Para além dos órgãos supramencionados, os Centros de I&D contam com um Comité de 

Aconselhamento Científico (composto por 2 ou mais investigadores externos de renome), 

responsável pela análise do desempenho dos mesmos e pela apresentação de propostas de 

melhoria da sua qualidade científica. 

De sinalizar ainda que são poucos os Centros que possuem estruturas internas para apoiar os 

investigadores em aspetos ligados à identificação de oportunidades de financiamento e à 

preparação de candidaturas (por exemplo, o CITAB, de acordo com o relatório de atividades de 

2013, dispõe de um Management & Communication Office constituído por 2 elementos). 
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Relativamente aos Polos, não existem elementos disponíveis sobre os seus órgãos de gestão ou 

sobre como é feita a articulação com os Centros a que se encontram associados. 

Os Centros e os Polos de I&D encontram-se organizados em grupos de investigação. No caso dos 

Centros de I&D, o CECAV, o CEL, o CETRAD, o CIDESD e o CITAB integram 3 grupos e o CGBA e o 

CQVR incorporam 1 e 4 grupos, respetivamente (Tabela 8). 

Tabela 8 – Grupos de investigação dos Centros de I&D da UTAD. 

Centro de I&D Grupos de investigação 

CECAV 
Ciências Clínicas e Patologia 

Segurança Alimentar e Saúde Pública 
Produção animal 

CEL 
Ciências da Linguagem 

Estudos Literários 
Estudos Culturais 

CETRAD 
Turismo, Identidades e Patrimónios Culturais 

Inovação, Organizações e Mercados 
Sociedade, Território, Recursos e Políticas 

CGBA Biotecnologia Agrária 

CIDESD 
GERON 

STRONG 
CreativeLab 

CITAB 
Cadeias Agroalimentares Sustentáveis 

Engenharia de Biossistemas 
Ecointegridade 

CQVR 

Química dos Materiais 
Química Orgânica Aplicada 

Química Alimentar e Bioquímica 
Química Ambiental 

 

No caso dos Polos, o CEMUC, o Cgeo, o CIDTFF, o CIIE, o CITAR, o C-MADE e o Labcom.IFP 

integram apenas 1 ou 2 grupos, o INESC TEC incorpora 3 e o CMAT-UTAD e o IF-UP agregam 4 

grupos de investigação5 (Tabela 9). 

  

                                                           
5 Nota: Não foi possível recolher, em tempo oportuno, elementos relativos ao CIENER/INEGI e ao LAETA.  
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Tabela 9 – Grupos de investigação dos Polos de I&D da UTAD. 

Polo de I&D Grupos de investigação 

CEMUC Mineração e Matérias-Primas 

Cgeo Geologia Sedimentar e Registos Fósseis 

CIDTFF 
Ciência, Ensino, Aprendizagem e Sociedade 

Comunicação, Media e Ambientes Digitais e Virtuais em 
Educação 

CIENER/INEGI nd 

CIIE Formação, Saberes e Contextos de Trabalho e de Educação 

CITAR Teoria das Artes 

C-MADE Materiais e Tecnologias Construtivas 

CMAT-UTAD 

Álgebra, Lógica e Computação 
Geometria, Topologia e Relatividade Geral 

Análise e Aplicações 
Estatística, Probabilidade Aplicada e Investigação Operacional 

IF-UP 

Filosofia da Educação 
Filosofia e Espaço Público 

Filosofia em Portugal 
Filosofia Medieval 

INESC TEC 

Tecnologias de Eletrónica, Instrumentação e Controlo em 
Sistemas Distribuídos e Inteligentes 

Tecnologias de Informação, Ambientes Virtuais e Acessibilidades 
Fotónica Aplicada e Energia 

Labcom.IFP 
Informação e Persuasão 

Cultura e Novas Humanidades 

LAETA nd 

Legenda: nd – não disponível 
 

Por último, é importante referir que alguns dos Centros de I&D da UTAD, nomeadamente o CEL, 

o CGBA, o CIDESD e o CITAB possuem Polos noutras instituições de ensino superior. 

De sinalizar ainda que existem docentes da UTAD com ligações a entidades externas que não 

têm qualquer protocolo com a Universidade. 
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2.2.3.  Recursos humanos 

 
 

Em 20156, os Centros de I&D da UTAD possuíam 785 recursos humanos, sendo que 328 (41,8%) 

eram membros integrados e 457 (58,2%) eram outros investigadores (colaboradores ou 

bolseiros) (de referir que o número de membros integrados e outros investigadores da UTAD 

ascende a 218 e 233, respetivamente). Analisando a distribuição do número de recursos 

humanos pelas diferentes unidades de I&DI, verifica-se que o Centro com maior dimensão é o 

CITAB (com 252 elementos), seguido pelo CIDESD (com 173 elementos) - Figura 10.  

 

 

Figura 10 – Número de recursos humanos nos Centros de I&D da UTAD.  

Fonte: Informação fornecida pelos Centros relativa a 2014 e 2015 e candidatura “Avaliação de Unidades 
I&D 2013” do CGBA. 

                                                           
6 Nota: No caso do CECAV e CGBA, a informação é respeitante a 2014 e 2013, respetivamente. 
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Considerando apenas o número de membros integrados da UTAD, constata-se que o Centro com 

maior número de elementos é novamente o CITAB (com 73 membros integrados), seguido neste 

caso do CETRAD e do CECAV (com 36 e 33, respetivamente) - Figura 11. 

 

 

Figura 11 – Número de membros integrados da UTAD nos Centros de I&D. 

Fonte: Informação fornecida pelos Centros relativa a 2014 e 2015 e candidatura “Avaliação de Unidades 
I&D 2013” do CGBA. 

 

Relativamente aos Polos de I&D, o número de membros integrados da UTAD ascende a 80. O 

INESC TEC destaca-se claramente como a unidade com maior número de elementos (22). Segue-

se o CMAT-UTAD com 12 elementos e, com menos de 10 recursos humanos, as restantes 

unidades (Figura 12).  

 

  
Figura 12 – Número de membros integrados nos Polos de I&D da UTAD. 

Fonte: Informação fornecida pelos Polos relativa a 2015 
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Realizando agora uma análise global da distribuição dos docentes da UTAD por unidades de I&DI, 

constata-se que, dos 461 docentes da Universidade em regime de tempo integral em 2014, cerca 

de 57,5% estavam associados a Centros e 18,0% a Polos de I&D da UTAD. Dos restantes, 10,4% 

não tinham unidade de I&DI e 9,1% estavam associados a entidades externas que não têm 

qualquer protocolo com a UTAD (Figura 13). De referir ainda que a UTAD tinha, neste ano, 3 

investigadores afetos aos Centros. 

   

 

Figura 13 – Distribuição dos docentes da UTAD por unidades de I&DI. 

Fonte: UTAD (outubro de 2015) 
 

2.2.4.  Produção científica 
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No ano de 2014, os Centros de I&D da UTAD publicaram 216 livros e capítulos de livros. O 

CETRAD evidenciava-se neste ano como a unidade com maior número de publicações (61), 

seguida do CIDESD (com 52), do CITAB (com 37), do CEL (com 35), do CECAV (com 30) e, por 

último, do CQVR (com apenas 1). 

De referir que a maior parte dos capítulos de livros se resumem a artigos publicados em atas de 

congressos. 

No que concerne aos artigos científicos publicados em revistas com peer review indexadas em 

bases de dados como a Web of Science7 (WoS) ou o Scopus8, no ano em análise, o número 

ascendia a 503. Neste caso, os Centros de I&D que mais se destacavam eram o CITAB e o CIDESD, 

com 141 e 134 artigos, respetivamente (Tabela 10). 

Tabela 10 – Indicadores relativos à produção científica dos Centros de I&D da UTAD. 

Produção científica CECAV CEL CETRAD CGBA CIDESD CITAB CQVR Total 

Livros e capítulos de livros 30 35 61 nd 52 37 1 216 

Publicações em revistas 
com peer review 87 28 54 nd 134 141 59 503 

Legenda: nd – não disponível 

Fonte: Informação fornecida pelos Centros relativa a 2014. 
 

De referir que, relativamente à produção científica, não existem dados disponíveis para a 

maioria dos Polos de I&D. 

De forma a complementar os dados recolhidos para os Centros de I&D, foram utilizados 

indicadores referentes à UTAD compilados no SCImago Institutions Rankings9. Este ranking 

analisa as instituições de ensino e investigação a nível mundial com pelo menos 100 artigos 

publicados no último ano, referenciados no Scopus. A análise mais recente (2015) baseia-se na 

produção científica no período 2009-2013.  

Os indicadores apresentados no SCImago estão agrupados em duas classes: indicadores de 

investigação e indicadores de inovação (Tecnological Impact e Innovative Knowledge). A Tabela 

11 apresenta uma breve descrição de cada indicador.  

 

                                                           
7 http://wokinfo.com/ 
8 http://www.scopus.com/ 
9 http://www.scimagoir.com/ 

http://wokinfo.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scimagoir.com/


Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&DI) na UTAD – Contributos para a otimização das estruturas, reforço 

das relações de cooperação e melhoria dos indicadores de referência 

 

30 

Tabela 11 – Breve definição dos indicadores apresentados no SCImago Institutions Rankings. 

Indicadores de investigação 

International Colaboration Rácio de publicações das instituições em colaboração com instituições 
estrangeiras 

Normalized Impact Rácio do impacto científico médio da instituição pela média mundial 

High Quality Publications 
(Q1) 

Rácio de publicações que uma instituição publica em jornais científicos de 
renome (jornais no SCImago Journal Rank) 

Specialization Index Extensão da concentração/dispersão de temáticas de investigação da 
instituição 

Excellence Rate Percentagem de publicações incluídas nos 10% de publicações mais citadas 
nas áreas onde atuam 

Scientific Leadership Percentagem de publicações em que a instituição é o principal contribuidor 

Excellence with Leadership Publicações com elevado número de citações em que a instituição é o 
principal contribuidor 

Indicadores de inovação 

Technological Impact Percentagem de publicações científicas citadas em patentes 

Innovative Knowledge Publicações científicas da instituição citadas em patentes 

Fonte: SCImago Institutions Rankings, 2015. 

 

De sinalizar que os indicadores são normalizados numa escala de 0 a 100, ou seja, o valor de 

cada indicador representa apenas a posição de cada instituição em relação às restantes, de 

forma a facilitar o benchmarking.  

Da análise da Tabela 12, verifica-se que, com base nas publicações científicas, a UTAD apresenta 

um desempenho modesto nomeadamente ao nível dos indicadores de inovação (Technological 

Impact e Innovative Knowledge). 

Tabela 12 – Indicadores da UTAD apresentados no SCImago Institutions Rankings. 

Indicadores de investigação 

International Collaboration 41,28 
Normalized Impact 5,34 
Q1 – High Quality Publications 42,04 
Specialization Index 15,08 
Excellence Rate 22,69 
Scientific Leadership 52,11 
Excellence with Leadership 16,29 

Indicadores de inovação 
Technological Impact 2,85 

Innovative Knowledge 0,44 

Fonte: SCImago Institutions Rankings, 2015. 
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2.2.5.  Formação 

 

 

Atualmente, os Centros de I&D da UTAD encontram-se associados a 10 cursos doutorais (i.e. 

alguns dos membros destas unidades de I&DI estão envolvidos nas atividades pedagógicas e 

científicas dos cursos doutorais, sendo que estes ciclos de estudos têm habitualmente como 

instituição proponente uma Escola ou um Departamento). O CEL destaca-se como a unidade 

que dá suporte a um maior número de cursos (4 no total) - Tabela 13.  

Tabela 13 – Cursos doutorais associados aos Centros de I&D da UTAD. 

Centro de I&D Curso doutoral 

CECAV 
Ciência Animal 

Ciências Veterinárias 

CEL 

Ciências da Cultura  
Ciências da Linguagem  

Estudos Literários  
Língua e Cultura Portuguesas 

CETRAD Gestão 

CIDESD Ciências do Desporto 

CITAB 
Cadeias de Produção Agrícola – da mesa ao campo 

Ciência, Tecnologia e Gestão do Mar 

CQVR Cadeias de Produção Agrícola – da mesa ao campo 

Fonte: Informação fornecida pelos Centros relativa a 2015. 
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É de sinalizar que o curso doutoral Cadeias de Produção Agrícola – da mesa ao campo tem como 

instituição proponente o CITAB, envolvendo ainda, conforme apresentado na tabela anterior, o 

CQVR e outras instituições externas, designadamente a Universidade do Minho, a Universidade 

Politécnica de Valência e a Universidade de Wageningen. 

No que se refere aos Polos, encontram-se associados igualmente a 10 cursos doutorais, 

sinalizando-se o CEMUC e o Cgeo como as unidades que dão suporte a um maior número de 

cursos (3 no total) - Tabela 14. De referir, no entanto, que os cursos a que se encontram 

associados o CEMUC e o Cgeo são os mesmos. 

Tabela 14 – Cursos doutorais associados aos Polos de I&D da UTAD. 

Polo de I&D Curso doutoral 

CEMUC 
Geologia 

Quaternário, Materiais e Culturas 
Ciências da Terra e da Vida 

Cgeo 
Geologia 

Quaternário, Materiais e Culturas 
Ciências da Terra e da Vida 

CIDTFF 
Didática de Ciências e Tecnologias 

Ciências Físicas 

C-MADE Engenharia Civil (disponibilizado pela 
Universidade da Beira Interior) 

CMAT-UTAD Matemática (disponibilizado pela 
Universidade de Chester) 

IF-UP Ciências da Educação 

INESC TEC 
Engenharia Eletrónica e Computadores 

Informática 

Fonte: Informação fornecida pelos Polos relativa a 2014. 
 

No ano letivo 2015/2016, encontram-se associados aos Centros de I&D da UTAD 130 alunos de 

doutoramento, sendo que cerca de um terço (42 alunos) têm ligação ao CEL10.  

Relativamente aos doutoramentos concluídos em 2014, o número ascendeu a 33. Analisando a 

distribuição do número de doutoramentos concluídos pelos diversos centros, evidencia-se o 

CETRAD com 10, seguido do CIDESD com 8, do CITAB com 7, do CECAV e do CEL ambos com 3 e, 

por último, do CQVR com 2 (Tabela 15).  

  

                                                           
10 Nota: No caso do CECAV, a informação é respeitante a 2014. 
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Tabela 15 – Indicadores relativos à formação associada aos Centros de I&D da UTAD. 

Formação CECAV CEL CETRAD CGBA CIDESD CITAB CQVR Total 

Alunos de doutoramento 34 42 14 nd 0 32 8 130 

Doutoramentos concluídos 3 3 10 nd 8 7 2 33 

Legenda: nd – não disponível 

Fonte: Informação fornecida pelos Centros relativa a 2014 e 2015. 
 

No que concerne aos Polos de I&D, é importante referir que não existe informação para a maior 

parte destas estruturas. Tendo em conta os dados disponíveis, constata-se que no presente ano 

letivo estão inscritos na UTAD em doutoramentos associados a estas unidades 44 alunos (18 

ligados ao INESC TEC, 17 ao CIDTFF, 6 ao IF-UP, 2 ao CIENER/INEGI e 1 ao CMAT-UTAD). 

No que diz respeito aos doutoramentos concluídos em 2014, o número foi de 19 (9 associados 

ao INESC TEC, 5 ao Cgeo, 4 ao CIDTFF e 1 ao C-MADE) - Tabela 16.  

Tabela 16 – Indicadores relativos à formação associada aos Polos de I&D da UTAD. 

Formação 
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Alunos de 
doutoramento nd nd 17 2 nd nd nd 1 6 18 0 nd 44 

Doutoramentos 
concluídos nd 5 4 nd nd nd 1 nd nd 9 nd nd 19 

Legenda: nd – não disponível 

Fonte: Informação fornecida pelos Polos relativa a 2014 e 2015. 
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2.2.6.  Prestação de serviços/ Inovação 

 

Durante o ano de 2014, os Centros de I&D da UTAD efetuaram 24 contratos de prestação de 

serviços com a indústria. De referir, no entanto, que dos 7 centros, apenas 3 (CECAV, CITAB e 

CQVR) desenvolveram trabalhos para a indústria, destacando-se o CITAB com 15 contratos.  

No que diz respeito aos contratos com entidades nacionais e internacionais, somente 4 Centros 

(CECAV, CETRAD, CIDESD e CITAB) colaboraram diretamente com estas entidades, sinalizando-

se, neste caso, o CETRAD com 20 contratos. 

Por último, relativamente aos modelos, patentes e protótipos concedidos aos diferentes 

Centros, os resultados são muito pouco significativos (apenas 4 no ano em questão – 3 

referentes ao CITAB e 1 ao CQVR) - Tabela 17. 

Tabela 17 – Indicadores relativos à prestação de serviços / inovação dos Centros de I&D da UTAD. 

Prestação de serviços / 
Inovação CECAV CEL CETRAD CGBA CIDESD CITAB CQVR Total 

Contratos com a indústria 2 0 0 nd 0 15 7 24 

Contratos com entidades 
nacionais e internacionais 5 0 20 nd 3 1 0 29 

Modelos, Patentes e Protótipos 0 0 0 nd 0 3 1 4 

Legenda: nd – não disponível 

Fonte: Informação fornecida pelos Centros relativa a 2014. 
 

Também no caso da prestação de serviços/ inovação, não existe informação relativa à grande 

maioria dos Polos de I&D. 
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Ainda no âmbito deste domínio é importante referir que a UTAD criou recentemente um 

Catálogo de Competências e Serviços. Este Catálogo, dinamizado pelo GAP, tem como principal 

objetivo divulgar os serviços disponibilizados pelas diferentes unidades orgânicas incluindo os 

departamentos e as unidades de I&DI da Universidade.  

2.2.7.  Financiamento 

 

Em 201411, o financiamento total dos Centros de I&D da UTAD ascendeu a cerca de 5,0 milhões 

de euros. Analisando a distribuição do financiamento pelos diferentes centros, destaca-se 

claramente o CITAB, com quase 75% do montante (aproximadamente 3,6 milhões de euros) - 

Tabela 18. 

Tabela 18 – Financiamento dos Centros de I&D da UTAD.  

Financiamento (em 
milhares de euros) CECAV CEL CETRAD CGBA CIDESD CITAB CQVR Total 

Programa plurianual/ Projeto 
estratégico 52,9 55,5 30,7 nd 52,1 110,1 69,0 370,3 

Projetos financiados pela FCT 18,0 0 1,7 nd 0 440,3 300,0 760,0 
Projetos financiados pela 

Comissão Europeia 0 0 70,7 nd 0 297,4 0 368,1 

Outros projetos nacionais 
(ProDer, ON.2,…) 133,3 0 11,8 nd 0 2.558,4 513,0 3.216,5 

Outros projetos 
internacionais 0 0 12,8 nd 0 76,7 0 89,5 

Projetos com a indústria 
(nacionais e internacionais) 5,0 0 0 nd 0 145,9 0 150,9 

Total 209,2 55,5 127,7 nd 52,1 3.628,8 882,0 4.955,3 

Legenda: nd – não disponível 
Fonte: Informação fornecida pelo CECAV, CEL, CETRAD, CITAB e CIDESD relativa a 2014 e CQVR relativa a 

2013. 

                                                           
11 Nota: No caso do CQVR, a informação é respeitante a 2013. 
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De sinalizar o reduzido montante associado a projetos financiados pela Comissão Europeia 

(apenas 368,1 mil euros para os 7 Centros). A este respeito, é importante referir que, de acordo 

com a plataforma Cordis12 da Comissão Europeia, a UTAD lidera apenas um projeto no âmbito 

do Horizonte 2020 (SMARTAgriFor, descrito anteriormente).   

Relativamente aos Polos de I&D, os elementos disponíveis não permitem uma caraterização 

detalhada do financiamento.  

Com impacto no financiamento das unidades de I&DI encontram-se os resultados do processo 

de avaliação por parte da FCT. Neste âmbito, dos 19 Centros e Polos de I&D submetidos a 

avaliação em 2013, apenas 8 (3 Centros e 5 Polos de I&D) tiveram uma classificação superior a 

Bom (Tabela 19 e Tabela 20), sendo que 2 das unidades de investigação (CQVR e CMAT-UTAD) 

apresentaram reclamação da classificação atribuída. 

Tabela 19 – Classificação dos Centros de I&D da UTAD de acordo com a avaliação da FCT de 2013. 

Acrónimo Classificação FCT 2013 
CETRAD Muito Bom 
CIDESD Muito Bom 
CITAB Muito Bom 
CECAV Bom 
CQVR Bom 

CEL Razoável 
CGBA Insuficiente 

Fonte: FCT, Avaliação de Unidades I&D 2013. 
 

Tabela 20 – Classificação dos Polos de I&D da UTAD de acordo com a avaliação da FCT de 2013.  

Acrónimo Classificação FCT 2013 
Cgeo Excelente 

INESC TEC Excelente 
CIIE Muito Bom 

IF-UP Muito Bom 
LAETA Muito Bom 
CIDTFF Bom 

CIENER/INEGI Bom 
CITAR Bom 

C-MADE Bom 
Labcom.IFP Bom 

CEMUC Bom 
CMAT-UTAD Bom 

Fonte: FCT, Avaliação de Unidades I&D 2013. 

                                                           
12 http://cordis.europa.eu/ 
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Os resultados apresentados têm implicações ao nível do financiamento das unidades de I&DI. 

De notar que o financiamento a atribuir pela FCT, no período 2015-2020, prevê duas parcelas: 

9 Um financiamento base, a atribuir às unidades de I&DI com classificação igual ou 

superior a Bom, que conjuga fatores como a indexação à dimensão da unidade, a 

intensidade laboratorial e a classificação da unidade; 

9 Um financiamento estratégico, a atribuir às unidades de I&DI com classificação igual ou 

superior a Muito Bom, para desenvolvimento do seu programa estratégico. 

Como consequência da “Avaliação de Unidades de I&D 2013”, o financiamento total previsto 

para os 3 Centros de I&D da UTAD com classificação superior a Bom é de 379,7 mil euros por 

ano (Tabela 21). 

Tabela 21 – Financiamento dos Centros de I&D da UTAD, resultante da avaliação da FCT de 
2013. 

Centro Financiamento por ano (euros) 2015-2020 

CETRAD 75.000 

CIDESD 104.674 

CITAB 200.000 

CECAV  Financiamento base + Potencial beneficiário do Fundo de 
Reestruturação13 

CQVR Financiamento base + Potencial beneficiário do Fundo de Reestruturação 

CEL Sem financiamento 

CGBA Sem financiamento 

Fonte: FCT, Avaliação de Unidades I&D 2013. 
 

Comparando os financiamentos atribuídos a estes 3 Centros de I&D com os valores relativos ao 

programa plurianual/projeto estratégico apresentados na Tabela 18, constata-se, em todos os 

casos, um crescimento significativo dos montantes concedidos (144,3% para o CETRAD, 101,0% 

para o CIDESD e 81,7% para o CITAB). 

 

 

                                                           
13 Nota: O Fundo de Restruturação tem um caráter adicional ao financiamento base, e tem como objetivos incentivar 
e apoiar a restruturação das unidades de I&DI que não tenham atingido a classificação de Muito Bom mas tenham 
revelado potencial de desenvolvimento e competitividade internacional. 
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No que concerne aos 5 Centros com classificação superior a Bom a que se encontram associados 

os Polos de I&D da UTAD, o orçamento total previsto ascende a 4,3 milhões de euros por ano 

(Tabela 22)14. 

De sinalizar que não existe informação relativa ao financiamento que cabe à maioria dos Polos 

de I&D da UTAD. 

Tabela 22 – Financiamento dos Centros a que os Polos de I&D da UTAD se encontram 
associados, resultante da avaliação da FCT de 2013. 

Acrónimo 
Financiamento por ano (euros) 2015-2020 

Centro Polo UTAD 

Cgeo 116.834 11.098 

INESC TEC 2.574.135 nd 

CIIE 38.854 nd 

IF-UP 133.010 nd 

LAETA 1.452.000 nd 

CIDTFF Financiamento base + Potencial beneficiário do Fundo de 
Reestruturação nd 

CIENER/INEGI Financiamento base + Potencial beneficiário do Fundo de 
Reestruturação nd 

CITAR Financiamento base + Potencial beneficiário do Fundo de 
Reestruturação nd 

C-MADE Financiamento base + Potencial beneficiário do Fundo de 
Reestruturação 21.000 

Labcom.IFP Financiamento base + Potencial beneficiário do Fundo de 
Reestruturação nd 

CEMUC Financiamento base + Potencial beneficiário do Fundo de 
Reestruturação nd 

CMAT-UTAD Financiamento base + Potencial beneficiário do Fundo de 
Reestruturação nd 

Legenda: nd – não disponível 

Fonte: FCT, Avaliação de Unidades I&D 2013 e UTAD (dezembro 2015). 
 

  

                                                           
14 Nota: Não existem dados relativos ao financiamento dos Polos de I&D da UTAD. 
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3. BENCHMARKING 
 

Neste Capítulo são apresentadas realidades de um conjunto de universidades portuguesas e de 

centros de I&DI internacionais com caraterísticas consideradas relevantes para as reflexões 

conducentes à apresentação de propostas de reorganização da I&DI na UTAD. 

  

3.1. Introdução 

No presente trabalho foi considerado pertinente efetuar uma análise das realidades de I&DI de 

outras universidades portuguesas, bem como de centros de I&DI internacionais, procurando 

identificar boas práticas relevantes para as reflexões efetuadas no âmbito deste trabalho.  

A escolha das universidades portuguesas baseou-se em critérios como a articulação das 

unidades de I&DI com as áreas estratégicas da instituição, a existência de estruturas de apoio às 

atividades de I&DI e de unidades de coordenação das atividades de ensino e investigação ao 

nível do terceiro ciclo, as ligações ao tecido empresarial (e aos municípios), as iniciativas 

desenvolvidas para reforçar as colaborações entre as unidades de I&DI, e a capacidade de 

atração de novos investigadores. De acordo com estes critérios, as universidades selecionadas 

foram:  

9 Universidade de Aveiro (UA); 

9 Universidade de Évora (UÉ); 

9 Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL).  

No que concerne aos centros de I&DI internacionais, a escolha foi efetuada com base em 

critérios diversos incluindo o impacto dos centros a nível nacional, a proximidade com as áreas 

científicas da UTAD e a aposta estratégica na internacionalização (e na captação de recursos 

provenientes de programas europeus). Nestas condições, os centros de I&DI selecionados 

foram: 

9 Environmental Research Institute (ERI) da Universidade de Cork; 

9 Centro de Geobiologia (CGB) da Universidade de Bergen; 

9 Wetsus – European Centre of Excellence for Sustainable Water Technology. 
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3.2. Universidade de Aveiro (UA) 

A Universidade de Aveiro (UA) é uma fundação pública 

com regime de direito privado que tem como missão o 

desenvolvimento da formação graduada e pós-graduada, 

a investigação e a cooperação com a sociedade. 

Criada em 1973, a Universidade conta no ano letivo 2015/2016 com 903 docentes, 14.280 

estudantes do primeiro ao terceiro ciclo de estudos e 118 investigadores15. Em termos de 

estrutura orgânica, a UA compreende 16 departamentos universitários, 4 escolas politécnicas e 

19 unidades de I&DI (entre as quais 13 Centros e 6 Polos de I&D).  

No âmbito da atividade das unidades de I&DI, é importante referir que no último processo de 

avaliação da FCT (2013), 5 dos 13 Centros de I&D da UA obtiveram uma classificação superior a 

Bom (4 Excelente e 1 Muito Bom), 7 obtiveram a classificação de Bom e 1 Razoável (Tabela 23). 

Quanto aos Polos de I&D existentes na UA, 1 obteve a classificação de Excecional, 2 deles 

Excelente, outros 2 Muito Bom e 1 Razoável (Tabela 24).  

Tabela 23 – Classificação dos Centros de I&D da UA de acordo com a avaliação da FCT de 2013.  

Acrónimo Nome Classificação 
FCT 2013 

CICECO Centro de Investigação em Materiais Cerâmicos e Compósitos Excelente 

IBIMED Instituto de Biomedicina Excelente 

GOVCOPP Governança, Competitividade e Políticas Públicas Excelente 

CESAM Centro de Estudos do Ambiente e do Mar Excelente 

CIDMA Centro de Investigação e Desenvolvimento em Matemática e 
Aplicações Muito Bom 

QOPNA Química orgânica de produtos naturais e agroalimentares Bom 

IEETA Instituto de engenharia eletrónica e telemática de Aveiro Bom 

CIDTFF Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de 
Formadores Bom 

TEMA Centro de Tecnologia Mecânica e Automação Bom 

GEOBIOTEC GeoBioCiências, Geoengenharias e Geotecnologias Bom 

CLLC Centro de línguas, literaturas e culturas Bom 

RISCO Riscos e Sustentabilidade na Construção Bom 

ID+ Instituto de Investigação em Design, Media e Cultura Razoável 

Fonte: FCT, Avaliação de Unidades I&D 2013. 
                                                           
15 http://www.ua.pt/PageText.aspx?id=151 
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Tabela 24 – Classificação dos Polos de I&D da UA de acordo com a avaliação da FCT de 2013.  

Acrónimo Nome Classificação FCT 
2013 

I3N - 
FSCOSD 

Instituto de Nanoestruturas, Nanomodelação e Nanofabricação-
Física de Semicondutores em Camadas Optoelectrónicas e 

Sistemas Desordenados 
Excecional 

CIPES Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior Excelente 

INET-MD Instituto de Etnomusicologia - Música e Dança Excelente 

IT Instituto de Telecomunicações Muito Bom 

CINTESIS Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde Muito Bom 

CIC.DIGITAL Centro de Investigação em Comunicação, Informação e Cultura 
Digital Razoável 

Fonte: FCT, Avaliação de Unidades I&D 2013. 
 

De seguida apresenta-se, à semelhança da análise efetuada às unidades de I&DI da UTAD, uma 

caraterização dos Centros e Polos de I&D da UA em torno de 6 domínios: gestão e organização, 

recursos humanos, produção científica, formação, prestação de serviços/ inovação e 

financiamento.  

De referir que, nesta análise, foram consideradas apenas as unidades de I&DI com classificação 

superior a Bom, doravante designadas por Centros/Polos de I&D com financiamento 

estratégico. 

Em termos gerais, como órgãos de gestão, em cada Centro de I&D com financiamento 

estratégico existe um Conselho Diretivo (composto por um Diretor e um ou mais Vice-Diretores), 

um Conselho Científico (composto por todos os membros integrados) e um Conselho de 

Acompanhamento (composto por elementos externos).  

No que diz respeito aos Polos de I&D, não se encontram disponíveis elementos relativos aos 

seus órgãos de gestão. 

Relativamente à organização, os Centros de I&D apresentam uma estrutura composta por 

grupos de investigação (em média 6 grupos de investigação - Tabela 25). 
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Tabela 25 – Grupos de investigação dos Centros de I&D da UA com financiamento estratégico.  

Acrónimo Grupos de investigação 

CICECO 

Nanomateriais Inorgânicos Funcionais e Híbridos Orgânico-Inorgânico  
Nanoestruturas e Cerâmicos Ferróicos Multifuncionais 

Materiais para Energia e Superfícies Funcionais 
Biorrefinarias, Materiais de Origem Biológica e Reciclagem 

Materiais Biomédicos e Biomiméticos 

IBIMED 

Genómica 
Proteómica 

Metabolómica 
Microscopia Confocal 

RMN e Culturas Celulares Animais 

GOVCOPP 

Competitividade, Inovação e Sustentabilidade 
Políticas Públicas, Instituições e Inovação 

Turismo e Desenvolvimento 
Sistemas de Apoio à Decisão 

CESAM 

Processos Atmosféricos e Modelação 
Processos Ambientais e Poluentes 

Biodiversidade Funcional 
Ecotoxicologia 

Biologia do "Stress" 
Biologia de Adaptação e Processos Ecológicos 

Ecologia Marinha e Estuarina 
Oceanografia e Geologia Marinha 

Planeamento e Gestão da Zona Costeira 

CIDMA 

Álgebra e Geometria 
Análise Complexa e Hipercomplexo 

Análise Funcional e Aplicações 
Dinâmica e Geometria Gravitacional 

História da Matemática 
Sistemas e Controlo 

Otimização, Teoria dos Grafos e Combinatória 
Probabilidade e Estatística 

Fonte: Websites dos Centros de I&D. 
 

No caso dos Polos de I&D, os Centros a que estes se encontram associados estão igualmente 

organizados em grupos de investigação, embora não seja possível determinar quais os grupos 

em que se inserem os membros integrados da UA (Tabela 26).  
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Tabela 26 – Grupos de investigação dos Centros a que se encontram associados os Polos de I&D 
da UA com financiamento estratégico. 

Acrónimo Grupos de investigação 

I3N - FSCOSD 

Nanofabricação e Microtecnologias 
Modelação do Comportamento dos Materiais 

Nano e Microestruturas de Sistemas Poliméricos 
Caracterização Física de Nanoestruturas Auto-organizadas 

CIPES 
Sistemas Políticos 

Análise Institucional e Organizacional 
Capital de Recursos, Desempenho e Humano 

INET-MD 

Etnomusicologia e Estudos em Música Popular  
Música Erudita a Partir da Perspetiva dos Estudos Culturais 

Etnocoreologia e Estudos Culturais em Dança 
Criação, Teoria e Tecnologias da Música 

Estudos em Performance 

IT 

Matemática Aplicada 
Sistemas Embarcados 
Circuitos Integrados 

Redes Móveis 
Sistemas Móveis 

Arquiteturas de Rede e Protocolos 
Comunicações Óticas e Fotónica 

Sistemas de Rádio 
Telecomunicações e Redes 

Circuitos Wireless 

CINTESIS 

Serviços Clínicos e Saúde 
Envelhecimento e Neurociência 

Diagnóstico e Terapêutica 
Dados e Métodos de Investigação 

Fonte: Websites dos Centros de I&D. 
 

No que concerne aos recursos humanos, em 2013, os Centros de I&D da UA com financiamento 

estratégico possuíam 507 membros integrados, sendo que a grande maioria (67,9%) pertencia 

ao CICECO e ao CESAM. No caso dos Polos, o número de membros integrados era de 198, não 

considerando o número de membros integrados da UA no Instituto de Telecomunicações (IT) - 

Figura 14. 
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Figura 14 – Número de membros integrados em cada Centro e Polo de I&D da UA com 
financiamento estratégico. 

Legenda: nd – não disponível. 

Fonte: FCT, Avaliação de Unidades I&D 2013. 
 

No que concerne à produção científica, em 2013, de acordo com a informação disponível para 

3 dos 5 Centros de I&D (CICECO, CESAM e CIDMA), estas unidades publicaram 68 livros e 

capítulos de livros. O CESAM destacava-se nesse ano como o Centro com o maior número de 

publicações (33), seguido do CICECO (com 20) e do CIDMA (com 15).  

Em termos de publicações em revistas com peer review, no ano em questão, o número ascendia 

a 1072, sendo que o CICECO e o CESAM representavam mais de 85% dos artigos científicos 

publicados pelos 3 Centros (Tabela 27). 

Tabela 27 – Indicadores relativos à produção científica dos Centros de I&D da UA com 
financiamento estratégico. 

Produção científica CICECO IBIMED GOVCOPP CESAM CIDMA Total 

Livros e capítulos de livros 20 nd nd 33 15 68 

Publicações em revistas com peer review 462 nd nd 482 128 1072 

Legenda: nd – não disponível. 

Fonte: Websites dos Centros e “Research@UA 2013”. 
 

Analisando os indicadores apresentados no SCImago Institutions Rankings (Tabela 28), verifica-

se que, com base nas publicações científicas, a UA apresenta, à semelhança da UTAD, um 

desempenho modesto ao nível dos indicadores de inovação (Technological Impact e Innovative 

Knowledge).  
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Tabela 28 – Indicadores da UA apresentados no SCImago Institutions Rankings. 

Indicadores de investigação 

International Collaboration 46,00 
Normalized Impact 7,72 
Q1 – High Quality Publications 49,93 
Specialization Index 15,73 
Excellence Rate 27,22 
Scientific Leadership 62,47 
Excellence with Leadership 29,24 

Indicadores de inovação 
Technological Impact 4,65 

Innovative Knowledge 2,49 

Fonte: SCImago Institutions Rankings, 2015. 

 

No que diz respeito à formação, em 2013, de acordo com os dados disponíveis, concluíram o 

doutoramento em Centros de I&D da UA com financiamento estratégico 66 alunos (40 no 

CESAM, 21 no CICECO e 5 no CIDMA) - Tabela 29.  

Tabela 29 – Indicadores relativos à formação associada aos Centros de I&D da UA com 
financiamento estratégico. 

Formação CICECO IBIMED GOVCOPP CESAM CIDMA Total 

N.º doutoramentos concluídos 21 nd nd 40 5 66 

Legenda: nd – não disponível. 

Fonte: Websites dos Centros e “Research@UA 2013”. 
 

Ainda neste domínio, é importante destacar que a UA dispõe de uma unidade de coordenação 

das atividades de ensino e investigação ao nível do terceiro ciclo – a Escola Doutoral. 

Considerando a crescente importância da investigação e do conhecimento nas sociedades 

modernas e o papel crucial das instituições de ensino superior na formação, compete a esta 

estrutura articular os cursos doutorais com a investigação desenvolvida. Igualmente, compete à 

Escola Doutoral emitir pareceres e formular propostas, designadamente sobre novas 

perspetivas de intervenção, cursos inovadores e admissão de alunos. 

Quanto à prestação de serviços/ inovação, de acordo com a informação disponível para 3 

Centros de I&D, em 2013, o número de modelos, patentes e protótipos concedidos (todos ao 

CICECO) foi de 9 (Tabela 30). 
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Tabela 30 – Indicadores relativos à prestação de serviços/ inovação dos Centros de I&D da UA 
com financiamento estratégico. 

Prestação de serviços/ inovação CICECO IBIMED GOVCOPP CESAM CIDMA Total 

Modelos, Patentes e Protótipos 9 nd nd 0 0 9 

Legenda: nd – não disponível. 

Fonte: Websites dos Centros e “Research@UA 2013”. 
 

Relativamente ao financiamento, no ano em análise, os Centros de I&D com financiamento 

estratégico da UA receberam cerca de 8,4 milhões de euros. Mais uma vez, o CICECO e o CESAM 

destacavam-se com mais de 95% do montante atribuído (Tabela 31). 

Tabela 31 – Financiamento dos Centros de I&D da UA com financiamento estratégico. 

Financiamento (em 
milhares de euros) CICECO IBIMED GOVCOPP CESAM CIDMA Total 

Projetos financiados 
pela FCT (incluindo 

programa 
plurianual/projeto 

estratégico) 

1.099 53 nd 2.431 61 3.645 

Projetos financiados 
pela Comissão Europeia 646 nd 183 923 8 1.760 

Outros projetos 
nacionais 1.858 nd nd 1.137 3 2.999 

Outros projetos 
internacionais nd nd nd nd nd nd 

Projetos com a indústria 
(nacionais e 

internacionais) 
nd nd nd nd nd nd 

Total 3.603 53 182 4.492 73 8.404 

Legenda: nd – não disponível. 

Fonte: Websites dos Centros e “Research@UA 2013”. 
 

No caso dos Polos de I&D, destaca-se a ausência de informação relativamente aos domínios da 

formação, prestação de serviços/inovação e financiamento, uma vez que não é possível 

determinar quais os valores correspondentes às estruturas localizadas na UA.  

Ainda no âmbito das iniciativas de investigação e inovação da UA, e com o compromisso de 

melhoria e alinhamento das mesmas com os desafios societais atuais e com as necessidades das 

empresas e autarquias na região, foram criadas novas estruturas de interface – as Plataformas 

Tecnológicas.  
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As Plataformas Tecnológicas têm como principais objetivos: 

9 Promover o aparecimento de projetos de demonstração ou investigação aplicada em 

consórcio, com potencial para originar produtos e tecnologias inovadoras que possam 

ser endogeneizadas pelo tecido empresarial ou gerar novos projetos empresariais 

(start-ups); 

9 Promover sinergias e atividades complementares e concertadas entre a Universidade 

de Aveiro, Polos, Clusters, Associações Empresariais e Industriais dos diversos setores 

económicos e Associações de Municípios;  

9 Promover a competitividade e internacionalização das empresas e entidades 

associadas. 

Atualmente, existem 8 Plataformas Tecnológicas (Figura 15). 

 

Figura 15 – Plataformas Tecnológicas da UA. 

Fonte: Website da UA. 

 

Cada uma das Plataformas reúne competências específicas e transversais à UA (provenientes 

dos diversos Departamentos, Escolas, Centros de I&D, Unidades de Interface, etc.), orientadas 

para a resolução de problemas identificados pelo tecido empresarial e autarquias.  

No que concerne a estruturas de apoio à investigação, a UA dispõe de: 

9 Unidade de Transferência de Tecnologia da Universidade de Aveiro (UATEC): unidade 

que tem como missão apoiar a UA no seu objetivo de ser um centro de excelência 

nacional de criação, divulgação e transferência de conhecimento através da proteção e 

gestão de direitos de propriedade intelectual, da promoção e valorização das suas 

tecnologias no mercado, do fomento da ligação universidade/empresa e da promoção 

do empreendedorismo na comunidade académica;  
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9 Gabinete de Apoio à Investigação (GAI): estrutura que visa ajudar as unidades de 

investigação da UA na conceção e implementação de estratégias de I&DI. Para o efeito, 

o GAI disponibiliza informação sobre open calls, apoia os investigadores da UA em todo 

o processo de preparação e submissão de candidaturas (nomeadamente as integradas 

no Horizonte 2020), entre outras atividades; 

9 UA2020: grupo de trabalho criado recentemente 

para apoiar as unidades de investigação da UA no 

desenvolvimento de candidaturas aos vários 

programas de financiamento.  

 

Por fim, são de salientar iniciativas realizadas pela UA, como por exemplo, o evento anual 

“Research Day”. Neste dia, a UA comemora e partilha os resultados de investigação com todos 

os docentes e investigadores, constituindo esta iniciativa um veículo de promoção para a 

colaboração entre investigadores e respetivos Departamentos/Centros de I&D. 

 

UA – Lições a reter 

9 A UA apresenta um número elevado de Centros (13) no conjunto das unidades 

de I&DI (19 no total); 

9 A UA dispõe de uma Escola Doutoral que assume um papel relevante na 

acreditação dos cursos doutorais, no apoio à inserção profissional dos 

doutorados e ainda na articulação dos cursos doutorais com a investigação 

desenvolvida; 

9 A UA possui diversas unidades de ligação ao tecido empresarial e a municípios, 

como as Plataformas Tecnológicas e a UATEC, o que lhe permite adequar o 

trabalho de investigação às necessidades e problemas das empresas e autarquias; 

9 A UA criou recentemente um grupo de trabalho, denominado UA2020, que 

pretende apoiar os docentes e investigadores a identificar, definir e submeter 

propostas aos diferentes programas de financiamento (nomeadamente no 

âmbito do Horizonte 2020 e Portugal 2020); 

9  A UA realiza regularmente eventos, como o Research Day, que promovem o 

estabelecimento de colaborações entre as unidades de I&DI e os Departamentos 

da Universidade. 
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3.3. Universidade de Évora (UÉ) 

De acordo com os Estatutos, a Universidade de Évora (UÉ) 

UÉ é um centro de criação, transmissão e difusão da 

cultura, da ciência e da tecnologia, que, através da 

articulação do estudo, da docência e da investigação, se integra na vida da sociedade. 

Criada em 1559, a UÉ contava, no ano letivo 2014/2015, segundo o Relatório de Atividades de 

2014, com 619 docentes e 6.052 alunos do primeiro ao terceiro ciclo de estudos.  

A estrutura orgânica da UÉ compreende 4 Escolas (Escola de Artes, Escola de Ciências Sociais, 

Escola de Ciências e Tecnologia e Escola Superior de Enfermagem de S. João de Deus), o Instituto 

de Investigação e Formação Avançada (IIFA) e ainda 19 unidades de I&DI (das quais 10 são 

Centros e 9 são Polos de I&D).  

Do processo de avaliação da FCT (2013), 4 dos 10 Centros de I&D da UÉ obtiveram uma 

classificação de Excelente ou Muito Bom, 3 obtiveram a classificação de Bom e 3 deles Razoável 

(Tabela 32). Quanto aos Polos de I&D existentes na UÉ, 4 obtiveram a classificação de Excelente, 

3 a classificação de Muito Bom, 1 Bom e 1 Razoável (Tabela 33).  

Tabela 32 – Classificação dos Centros de I&D da UÉ de acordo com a avaliação da FCT de 2013.  

Acrónimo Nome Classificação 
FCT 2013 

CIDEHUS Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades Excelente 

ICT Instituto de Ciências da Terra Excelente 

HERCULES Laboratório HERCULES – Herança Cultural, Estudos e Salvaguarda Excelente 

CEFAGE Centro de Estudos e Formação Avançada em Gestão e Economia Muito Bom 

ICAAM Instituto Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas Bom 

CHAIA Centro de História da Arte e Investigação Artística Bom 

CIMA Centro de Investigação em Matemática e Aplicações Bom 

CQE Centro de Química de Évora Razoável 

CIEP Centro de Investigação em Educação e Psicologia Razoável 

LISP Laboratório de Informática, Sistemas e Paralelismo Razoável 

Fonte: FCT, Avaliação de Unidades I&D 2013. 
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Tabela 33 – Classificação dos Polos de I&D da UÉ de acordo com a avaliação da FCT de 2013.  

Acrónimo Nome Classificação FCT 
2013 

MARE-UE Centro de Ciências do Mar e do Ambiente Excelente 

CESEM Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical Excelente 

CICP Centro de Investigação em Ciência Política  Excelente 

IHC Instituto de História Contemporânea Excelente 

CIDESD Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento 
Humano Muito Bom 

CICS.NOVA Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais Muito Bom 

INBIO Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva Muito Bom 

GEOBIOTEC GeoBioCiências, Geoengenharias e Geotecnologias Bom 

CEL Centro de Estudos em Letras Razoável 

Fonte: FCT, Avaliação de Unidades I&D 2013. 
 

De seguida apresenta-se uma caracterização dos Centros e Polos de I&D da UÉ com 

financiamento estratégico mas apenas em torno de dois domínios: gestão e organização, e 

recursos humanos (não foi possível obter, em tempo oportuno, os elementos relativos à 

produção científica, formação, prestação de serviços/inovação e financiamento). 

Em termos gerais, cada Centro de I&D da UÉ com financiamento estratégico apresenta um 

Conselho Diretivo (composto por um Diretor e um ou mais Vice-Diretores), um Conselho 

Cientifico (composto por todos os membros integrados) e um Conselho de Acompanhamento 

(composto por elementos externos).  

No que diz respeito aos Polos de I&D da UÉ, não se encontram disponíveis informações relativas 

aos seus órgãos de gestão.  

Quanto à organização, os Centros de I&D da UÉ apresentam uma estrutura composta, em média, 

por 4 grupos de investigação (Tabela 34). 
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Tabela 34 – Grupos de investigação dos Centros de I&D da UÉ com financiamento estratégico. 

Acrónimo Grupos de investigação 

CIDEHUS 

Demografia e Vulnerabilidades Sociais 

Sociedades, Poderes e Identidades 

Literacias e Património Textual 

Património Imaterial e Coesão Social 

Património, Cultura Material e Paisagem 

ICT 

Clima e Atmosfera 

Energia e Ambiente 

Geodinâmica, Georecursos e Geomateriais 

Património e Geoeducação 

HERCULES 

Materiais Orgânicos  

Materiais Inorgânicos  

Microanálises 

CEFAGE 

Economia Industrial e Estratégia de Negócios 

Econometria, Estatística e Investigação Operacional 

Finanças 

Trabalho, Economia Regional e Macroeconomia 

Fonte: Websites dos Centros de I&D. 
 

No caso dos Polos de I&D, os Centros a que estes se encontram associados estão igualmente 

organizados em grupos de investigação, embora não seja possível determinar quais os grupos 

em que se inserem os membros integrados da UÉ (Tabela 35). 

Tabela 35 – Grupos de investigação dos Centros a que se encontram associados os Polos de I&D 
da UÉ com financiamento estratégico. 

Acrónimo Grupo de investigação 

MARE-UE 
Bacias Hidrográficas 

Estuários e Zonas Costeiras 
Oceano Aberto e Mar profundo 

CESEM 

Estudos de Música Antiga 
Música no Período Moderno 

Música Contemporânea 
Teoria Crítica e Comunicação 

Educação e Desenvolvimento Humano 

CIDESD 
GERON 

STRONG 
CreativeLab 

CICP nd 
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Acrónimo Grupo de investigação 

IHC 

História Política Comparada – Regimes, Transições, Colonialismo e Memória 
Economia, Sociedade, Património e Inovação 

Ciência, Estudos de História, Filosofia e Cultura Científica 
História, Território e Ambiente 
Cultura, Identidades e Poder 

História Global do Trabalho e dos Conflitos Sociais 
Justiça, Regulação e Sociedade 

CICS.NOVA 

Desigualdades Sociais e Ação Pública 
Cidadania, Trabalho e Tecnologia 

Mudanças Ambientais, Território e Desenvolvimento 
Modelação Espacial, Social e Planeamento 

Dinâmicas Populacionais e Saúde 

INBIO 
Biologia Evolutiva 

Biologia da População 
Ecologia dos Ecossistemas 

Fonte: Websites dos Centros de I&D. 
 

Relativamente aos recursos humanos, em 2013 os Centros de I&D da UÉ com financiamento 

estratégico possuíam 161 membros integrados, destacando-se o ICT como a maior unidade (com 

58 membros integrados). No caso dos Polos (também com financiamento estratégico), 

registavam-se 60 membros integrados, sinalizando-se o INBIO como a unidade com o maior 

número de elementos (16). No caso do CIDESD, não foi possível conhecer em tempo oportuno 

o número de membros integrados na unidade localizada na UÉ (Figura 16). 

 

 

Figura 16 – Número de membros integrados em cada Centro e Polo de I&D da UÉ com 
financiamento estratégico. 

Legenda: nd – não disponível. 

Fonte: FCT, Avaliação de Unidades I&D 2013. 
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Na UÉ existem três Cátedras de Investigação: Energias Renováveis, Rui Nabeiro – Biodiversidade, 

e Património Imaterial e Saber-Fazer Tradicional. Estas Cátedras resultam de acordos celebrados 

entre a UÉ e entidades externas como o Novo Banco, a Delta Cafés e a UNESCO. Cada Cátedra 

tem desenvolvido diversas iniciativas, entre as quais se destacam: 

9 Energias Renováveis: Coordenação e participação em projetos de I&D a nível europeu 

(nomeadamente no âmbito do 7º Programa Quadro e do Horizonte 2020); 

estabelecimento de protocolos com inúmeros parceiros de países diferentes; e criação, 

em conjunto com as principais entidades que desenvolvem atividade na área da energia 

solar como o INEGI (Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e 

Engenharia Industrial), o ISQ (Instituto de Soldadura e Qualidade), a Martifer Solar e a 

Efacec, do Instituto Português de Energia Solar (em 2012); 

9 Rui Nabeiro – Biodiversidade: Desenvolvimento de projetos de I&D (financiados pela 

FCT); organização de ciclos de conferências (como o ciclo “Darwin Conferences”); e 

criação, em conjunto com a Delta Cafés, do Museu Virtual da Biodiversidade; 

9 Património Imaterial e Saber-Fazer Tradicional: Coordenação e participação de/em 

projetos de I&D (financiados pelo Programa MED e por instituições como a FCT e a 

Fundação Calouste Gulbenkian); organização de conferências internacionais (como a 

conferência “Heritages and Memories from the Sea”); e promoção de iniciativas de 

cooperação (como organização de workshops em Veneza – Itália e em Safi – Marrocos) 

com vista à partilha de soluções para os problemas ligados ao património imaterial. 

Conforme referido anteriormente, a UÉ possui ainda uma unidade orgânica (IIFA) que tem como 

missão apoiar as atividades de I&D e os ciclos de estudo de formação avançada, nomeadamente 

os terceiros ciclos e mestrados em associação com instituições de ensino superior 

internacionais. 

O IIFA articula a sua atividade com as demais Unidades Orgânicas e compete-lhe, entre outras 

funções, gerir as formações avançadas da UÉ, propor a criação de ciclos de estudos (2ºs ciclos 

internacionais e 3ºs ciclos) e auxiliar as unidades de I&DI nas tarefas da obtenção de 

financiamentos para as suas atividades. 

Ao IIFA compete-lhe ainda estimular uma relação virtuosa com outras iniciativas lideradas pela 

UÉ, como o Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo, contribuindo para a criação de uma 

cultura de partilha e colaboração entre a comunidade académica e o tecido empresarial, 

essencial para a dinâmica que a Universidade pretende ter no futuro. 
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UÉ – Lições a reter 

9 A UÉ apresenta, para além dos Centros e Polos de I&D, 3 Cátedras de 

Investigação. Estas estruturas permitem o reforço das atividades da 

Universidade em áreas de atuação privilegiadas. As Cátedras de Investigação 

da UÉ constituem polos dinamizadores de atividades de I&DI com êxito 

assinalável; 

9 A UÉ possui uma unidade orgânica (IIFA) responsável pela aprovação e 

coordenação dos programas de doutoramento constantes da oferta 

formativa, e pela articulação com outras iniciativas lideradas pela 

Universidade, como o Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo. 
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3.4. Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) 

O ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) é uma instituição 

pública de ensino universitário que tem por missão produzir, transmitir 

e transferir para a comunidade conhecimento científico de acordo com 

os mais altos padrões internacionais, tendo em vista contribuir para a 

aprendizagem ao longo da vida e proporcionar valor económico, social e 

cultural à sociedade. 

Mantendo o seu carácter de instituição pública, o ISCTE-IUL é uma das universidades 

portuguesas que optaram pelo regime de fundação pública, gerida em direito privado. 

Fundado em 1972, o ISCTE-IUL contava, no ano letivo 2014/2015, de acordo com o Relatório de 

Atividades de 2014, com 292 docentes e 8.944 estudantes do primeiro ao terceiro ciclo de 

estudos.  

Quanto à estrutura orgânica, o ISCTE dispõe de 7 Centros e apenas 1 Polo de I&D (o IT – Instituto 

de Telecomunicações).  

No processo de avaliação da FCT (2013), 5 Centros de I&D do ISCTE foram classificados de Muito 

Bom, 1 foi classificado de Bom e 1 Razoável (Tabela 36). O único Polo de I&D localizado nas 

instalações do ISCTE foi classificado de Muito Bom (Tabela 37). 

Tabela 36 – Classificação dos Centros de I&D do ISCTE de acordo com a avaliação da FCT de 
2013. 

Acrónimo Nome Classificação FCT 2013 

CIES Centro de Investigação e Estudos de Sociologia Muito Bom 

CEI Centro de Estudos Internacionais Muito Bom 

CIS Centro de Investigação e Intervenção Social Muito Bom 

CRIA Centro em Rede de Investigação em Antropologia Muito Bom 

DINÂMIA’CET Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e o 
Território Muito Bom 

BRU Desenvolvimento Empresarial Bom 

ISTAR Centro de Investigação em Ciências de Informação, 
Tecnologias e Arquitetura Razoável 

Fonte: FCT, Avaliação de Unidades I&D 2013. 

Tabela 37 – Classificação do Polo de I&D do ISCTE de acordo com a avaliação da FCT de 2013.  

Acrónimo Nome Classificação FCT 2013 

IT Instituto de Telecomunicações Muito Bom 

Fonte: FCT, Avaliação de Unidades I&D 2013. 
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De seguida apresenta-se a análise efetuada às unidades de I&DI (com financiamento 

estratégico) do ISCTE considerando apenas 5 domínios: gestão e organização, recursos 

humanos, produção científica, formação e financiamento (não foi possível reunir elementos 

sobre a prestação de serviços/ inovação).  

Relativamente aos órgãos de gestão, de uma forma geral, cada Centro de I&D do ISCTE com 

financiamento estratégico apresenta uma Direção (composta por um Diretor e um ou mais 

Subdiretores), um Conselho Cientifico (composto por todos os membros integrados) e uma 

Comissão Cientifica (composta usualmente por 4 elementos, eleitos pelo Conselho Científico). 

No caso do único Polo de I&D do ISCTE – o IT – não há informação disponível relativamente aos 

órgãos de gestão. 

Quanto à organização, os Centros de I&D do ISCTE apresentam uma estrutura composta por 

grupos de investigação, destacando-se o CIES com 5 grupos, seguido do CIS e do CRIA com 4 

grupos, e do CEI e do DINÂMIA’CET com 3 grupos (Tabela 38). 

Tabela 38 – Grupos de investigação dos Centros de I&D do ISCTE com financiamento 
estratégico. 

Acrónimo Grupo de investigação 

CIES 

Desigualdades, Migrações e Territórios 
Sociedade do Conhecimento, Competências e Comunicação 

Família, Gerações e Saúde 
Política e Cidadania 

Trabalho, Inovação e Estruturas Sociais da Economia 

CEI 
Instituições, Governação e Relações Internacionais 

Desafios Societais e do Desenvolvimento 
Economia e Globalização 

CIS 

Comportamento, Emoção e Cognição 
Comunidade, Educação e Desenvolvimento 

Saúde para Todos: uma Abordagem Psicossocial 
Psicologia da Mudança Social 

CRIA 

Circulação e Produção de Lugares 
Desafios Ambientais, Sustentabilidade e Etnografia 

Práticas e Políticas da Cultura 
Governação, Política e Quotidiano 

DINÂMIA’CET 
Inovação, Conhecimento e Trabalho 

Cidades e Territórios 
Governação, Economia e Sociedade 

Fonte: Websites dos Centros de I&D. 
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O IT integra apenas um grupo de investigação (o grupo Tecnologias da Informação) - Tabela 39).  

Tabela 39 – Grupo de investigação do Polo de I&D do ISCTE com financiamento estratégico. 

Acrónimo Grupo de investigação 

IT Tecnologias da Informação 

Fonte: Website do Centro de I&D. 
 

No que concerne aos recursos humanos, em 2013 os Centros de I&D do ISCTE com 

financiamento estratégico possuíam 317 membros integrados. O CIES destacava-se neste ano 

como a unidade com o maior número de elementos (com 119), seguido do CRIA (com 61), do 

CIS (com 48), do CEI (com 46) e, por último, do DINÂMIA (com 43) - Figura 17. 

 

 

Figura 17 – Número de membros integrados em cada Centro de I&D do ISCTE com 
financiamento estratégico. 

Fonte: FCT, Avaliação de Unidades I&D 2013. 

 

Para o IT, não existem dados disponíveis sobre o número de membros integrados no ISCTE. 

No que diz respeito à produção científica, no ano de 2013, foram publicados por docentes 

associados aos Centros de I&D do ISCTE 257 livros e capítulos de livros (Tabela 40).  

Em termos de publicações em revistas com peer review, o número ascendeu a 78 no ano em 

questão, destacando-se o CIS e o CIES com mais de 85% dos artigos publicados (43 e 25, 

respetivamente). 
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Tabela 40 – Indicadores relativos à produção científica dos Centros de I&D do ISCTE com 
financiamento estratégico. 

Produção científica CEI CIES CIS CRIA DINÂMIA Total 

Livros e capítulos de livros 26 141 33 39 18 257 

Publicações em revistas com peer review 1 25 43 3 6 78 

Fonte: Relatório de Atividades do ISCTE, 2013. 

 

Analisando os indicadores apresentados no SCImago Institutions Rankings (Tabela 41), verifica-

se que, com base nas publicações científicas, o ISCTE apresenta um bom desempenho em alguns 

dos indicadores de investigação, nomeadamente no Specialization Index, demonstrando a 

especialização dos seus Centros de I&D (em áreas como a economia e gestão, e as ciências 

sociais e políticas). Ainda assim, ao nível dos indicadores de inovação, o ISCTE apresenta um 

desempenho semelhante ao das restantes universidades portuguesas analisadas. 

Tabela 41 – Indicadores do ISCTE apresentados no SCImago Institutions Rankings. 

Indicadores de investigação 

International Collaboration 33,92 
Normalized Impact 4,75 
Q1 – High Quality Publications 32,84 
Specialization Index 59,25 
Excellence Rate 21,56 
Scientific Leadership 56,19 
Excellence with Leadership 13,1 

Indicadores de inovação 
Technological Impact 2,21 

Innovative Knowledge 0,10 

Fonte: SCImago Institutions Rankings, 2015. 

 

No que se refere à formação, em 2013 concluíram o doutoramento em Centros de I&D com 

financiamento estratégico do ISCTE 28 alunos, sendo que 14 estavam associados ao CIES (Tabela 

42). 

Tabela 42 – Indicadores relativos à formação associada aos Centros de I&D do ISCTE com 
financiamento estratégico. 

Formação CEI CIES CIS CRIA DINÂMIA Total 

N.º doutoramentos concluídos 4 14 1 5 4 28 

Fonte: Relatório de Atividades do ISCTE, 2013. 
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Quanto ao financiamento, os Centros de I&D do ISCTE com financiamento estratégico 

receberam cerca de 2,7 milhões de euros em 2013. Mais uma vez, o CIES e o CIS destacavam-se 

com mais de 65% do montante atribuído (Tabela 43). 

Tabela 43 – Financiamento dos Centros de I&D do ISCTE com financiamento estratégico. 

Financiamento CEI CIES CIS CRIA DINÂMIA Total 

Programa plurianual/ Projeto 
estratégico (k€) 80 255 136 160 110 744 

Projetos financiados pela FCT (k€) 126 402 269 28 162 987 

Projetos financiados pela Comissão 
Europeia (k €) 0 120 197 6 60 384 

Outros projetos nacionais (k €) 0 305 60 2 94 463 

Outros projetos internacionais (k €) 0 88 6 0 22 103 

Total (k €) 207 1.172 669 196 450 2.693 

Fonte: Relatório de Atividades do ISCTE, 2013. 

 

Relativamente ao IT, não foi possível obter informação sobre a formação, a produção científica 

e o financiamento. 

Em termos de entidades de apoio à I&DI e de interface com a envolvente, destaca-se o AUDAX-

IUL – Centro de Empreendedorismo. Este Centro tem como objetivo potenciar o ensino em 

torno do empreendedorismo, abarcando as atividades de apoio à elaboração de planos de 

negócio, planeamento estratégico e acesso a fontes de financiamento.  

 

ISCTE – Lições a reter 

9 O ISCTE possui apenas 1 Polo de I&D (o IT – Instituto de Telecomunicações); 

9 Os Centros de I&D do ISCTE apresentam uma especialização num conjunto de 

áreas estratégicas incluindo a economia e gestão, e as ciências sociais e 

políticas (como se comprova pelo desempenho obtido pelo ISCTE no indicador 

Specialization Index do SCImago Institutions Rankings); 

9 O ISCTE possui uma estrutura responsável pela prestação de serviços 

especializados na área do empreendedorismo – o AUDAX-IUL. Este Centro 

apresenta um leque de serviços de consultoria e mentoring diversificado 

(incluindo apoio à elaboração de planos de negócio e identificação de 

oportunidades de financiamento).  
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3.5. Environmental Research Institute, Universidade de Cork 

Criado em 2000, o ERI (Environmental Research Institute) é um instituto de 

investigação de excelência da Universidade de Cork (UCC), que desenvolve 

atividades de investigação multidisciplinar nas áreas do ambiente, mar e 

energia.  

O ERI tem por missão apoiar a investigação e a formação nas áreas supracitadas, reunindo para 

o efeito competências relacionadas, por exemplo, com a engenharia do ambiente, com a 

energia, com a química ambiental e com os direitos ambientais, provenientes da colaboração 

com as diferentes Escolas, Faculdades e Departamentos da UCC (Figura 18). 

 

 

Figura 18 – Relação entre o ERI e as diferentes Escolas, Faculdades e Departamentos da UCC. 

Fonte: Adaptado de Environmental Research Institute: Strategic Plan 2012–2016. 
 

Os principais objetivos do ERI são promover atividades de investigação de forma cooperativa e 

multidisciplinar (alavancando a realização de investigação de excelência nas temáticas 

ambientais), contribuir para a formação avançada dos alunos da UCC e fomentar a transferência 

de tecnologia.  
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À semelhança dos estudos de caso nacionais, apresenta-se de seguida a caraterização do ERI 

com base em 6 domínios: gestão e organização, recursos humanos, produção científica, 

formação, prestação de serviços/inovação e financiamento. 

Relativamente à gestão, o ERI tem como único órgão uma Direção composta por um Diretor e 

elementos representantes dos 3 centros de investigação que o constituem. 

Quanto à organização, o ERI encontra-se, como referido acima, estruturado em 3 centros de 

investigação: Centre for Marine and Renewable Energy (MaREI), Centre for Research into 

Atmospheric Chemistry (CRAC) e Aquaculture and Fisheries Development Centre (AFDC) - Figura 

19. 

 

 

Figura 19 – Estrutura organizacional do ERI. 

Fonte: Adaptado de Environmental Research Institute: Strategic Plan 2012–2016. 
 

Estes centros desenvolvem atividades de I&D agrupadas em torno de três pilares: ambiente, 

energia e mar. Cada pilar, por sua vez, encontra-se subdividido em 3 a 6 prioridades 

(multidisciplinares e em alguns casos transversais) de investigação (Figura 20).  



Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&DI) na UTAD – Contributos para a otimização das estruturas, reforço 

das relações de cooperação e melhoria dos indicadores de referência 

 

63 

 

Figura 20 – Prioridades de cada pilar de investigação do ERI. 

Fonte: Environmental Research Institute: Annual Report 2013. 
 

Em termos de recursos humanos, o ERI possui 300 investigadores, incluindo 70 investigadores 

principais.  

No que concerne à produção científica, em 2013, os investigadores do ERI publicaram 239 

artigos científicos em revistas com peer review (150 relacionados com o ambiente, 27 com a 

energia e 62 com o mar). 

No que diz respeito à formação, o ERI tem tido um papel bastante pró-ativo na educação e 

formação de alunos de mestrado e doutoramento, em colaboração com as Escolas, Faculdades 

e Departamentos da UCC. A título de exemplo, no ano de 2013, 31 alunos associados ao ERI 

concluíram o seu doutoramento. 

No domínio da prestação de serviços/inovação, é importante referir que o ERI possui uma 

unidade especializada, designada por Aquatic Services Unit (ASU), que realiza estudos de 

monitorização e avaliação de impacto ambiental, e análises de laboratório. Para além disso, esta 
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unidade desenvolve regularmente projetos de I&DI em co-promoção com empresas para o 

desenvolvimento de novos produtos. 

Relativamente ao financiamento, em 2013 ascendeu a cerca de 3 milhões de euros. Analisando 

a distribuição do financiamento do ERI pelas diferentes fontes, constata-se que a grande maioria 

(cerca de 60,3%) era proveniente de projetos da Comissão Europeia (nomeadamente no âmbito 

do 7º Programa Quadro) - Figura 21.  

 

 

Figura 21 – Fontes de financiamento do ERI. 

Fonte: Adaptado de Environmental Research Institute: Annual Report 2013. 
 

ERI – Lições a reter 

9 A organização das atividades em 3 pilares e a forte colaboração com as diferentes 

Escolas, Faculdades e Departamentos da UCC contribui para a promoção da 

excelência na investigação (traduzida, por exemplo, na publicação de 239 artigos 

científicos em revistas com peer review em 2013); 

9 No ERI, existe uma grande preocupação na captação de fundos provenientes de 

programas da Comissão Europeia (a título de exemplo, em 2013, cerca de 60,3% do 

financiamento total do ERI era proveniente de projetos aprovados no âmbito de 

programas como o 7º Programa Quadro); 

9 O ERI possui uma unidade especializada (designada por Aquatic Services Unit) na 

prestação de serviços para empresas e outras entidades (incluindo a realização de 

projetos de I&DI em co-promoção para o desenvolvimento de novos produtos).  
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3.6. Centre of GeoBiology, Universidade de Bergen 

Criado em 2007, o Centro de Geobiologia (CGB) é um dos 21 

centros de excelência noruegueses, localizado na 

Universidade de Bergen.  

O CGB dedica-se ao desenvolvimento de atividades de investigação visando a geração ampla de 

conhecimento sobre a geosfera, a biosfera e a origem da vida. O foco da investigação 

desenvolvida reside no estudo dos sistemas hidrotermais encontrados em mar profundo, bem 

como em sistemas hidrotermais vulcânicos.  

À semelhança dos restantes casos de estudo, apresenta-se uma breve caraterização do CGB em 

5 domínios: gestão e organização, recursos humanos, produção científica, formação e 

financiamento. 

Relativamente à gestão, o CGB tem como órgãos um Diretor, um Comité de Acompanhamento 

Científico (composto por elementos externos) e um Conselho de Administração (composto por 

representantes de todos os departamentos que integram as atividades do CGB). 

Em termos de organização, o CGB possui apenas 1 grupo que desenvolve atividades focadas em 

6 prioridades de investigação (Figura 22). 

   

 

Figura 22 – Prioridades de investigação do CGB. 

Fonte: Centre of Geobiology: Annual Report 2013. 
 

No que concerne aos recursos humanos, em 2013 o CGB possuía 33 investigadores (incluindo 

11 bolseiros de pós-doutoramento). 

No que diz respeito à produção científica, em 2013 os investigadores do CGB publicaram mais 

de 50 artigos científicos em revistas com peer review e participaram em inúmeras conferências 

internacionais com a apresentação de mais de 100 comunicações (orais e em poster). 
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Quanto à formação, no ano em questão, 13 alunos frequentavam o curso doutoral em 

geobiologia (programa que tem como instituição proponente o CGB) e 11 alunos concluíram o 

seu doutoramento. 

No domínio do financiamento, dados do relatório de atividades referentes ao ano de 2013 

mostram que neste ano o CGB recebeu cerca de 5,0 milhões de euros, sendo que a parte mais 

significativa deste montante (80,7%) era proveniente da própria Universidade ou do Research 

Council of Norway. O financiamento proveniente de projetos internacionais (e.g. da Comissão 

Europeia) representava uma parcela reduzida (apenas 1,1%) - Figura 23. 

  

 

Figura 23 – Fontes de financiamento do CGB. 

Fonte: Adaptado de Centre of Geobiology: Annual Report 2013. 
 

CGB – Lições a reter 

9 O CGB é a instituição proponente de um curso doutoral (em geobiologia) oferecido 

pela Universidade de Bergen. Em 2013, concluíram este curso doutoral 11 alunos; 

9 O financiamento do CGB é, na sua maioria, proveniente de fontes nacionais 

(incluindo a própria Universidade de Bergen e o Research Council of Norway). O 

financiamento oriundo de projetos internacionais (e.g. da Comissão Europeia) 

representa uma parcela reduzida. 
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3.7. Wetsus – European Centre of Excellence for Sustainable Water Technology 

Criado em 2007, o Wetsus é um centro europeu de excelência 

localizado em Leeuwarden, na Holanda. 

O Wetsus centra-se na realização de atividades de investigação 

visando o desenvolvimento de tecnologias disruptivas e sustentáveis para o tratamento de água. 

Em termos legais, o Wetsus é uma associação sem fins lucrativos que tem como sócios 75 

empresas (entre as quais a Heineken, a Philipps, a Shell Global Solutions e a Unilever) e 20 

universidades/institutos de investigação de 9 países europeus (Alemanha, Áustria, Bélgica, 

Holanda, Lituânia, Polónia, Portugal, Reino Unido e República Checa). 

Atuando segundo um modelo ímpar de cooperação entre os seus associados, o Wetsus contribui 

para o desenvolvimento de soluções para os problemas existentes nos processos de tratamento 

de água.  

Relativamente à gestão, o Wetsus tem como órgãos um Conselho Executivo e um Comité de 

Acompanhamento (composto por 8 representantes das empresas e das universidades/institutos 

de investigação associados e por 2 membros independentes). 

Quanto à organização, o Wetsus encontra-se estruturado em 5 grupos de investigação (Figura 

24). 

 

Figura 24 – Grupos de investigação do Wetsus. 

Fonte: Website do Centro e Wetsus 2013: Annual Report. 
 

No que diz respeito aos recursos humanos, o Wetsus dispõe de uma equipa de 120 

investigadores e de uma rede de colaboradores das empresas e das universidades/institutos de 
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investigação associados. De referir que cada grupo de investigação envolve (geralmente), para 

além dos investigadores do Wetsus, 8 empresas e 4 universidades/institutos de investigação. 

No que se refere à produção científica, desde 2007 até 2013, os investigadores do Wetsus 

publicaram mais de 400 artigos científicos em revistas com peer review. 

No âmbito da formação, o Wetsus apoia (em colaboração com as universidades associadas) um 

conjunto de cursos doutorais, sendo que entre 2007 e 2013 concluíram o doutoramento mais 

de 160 alunos associados ao centro. 

Quanto à prestação de serviços/inovação, é importante referir que, de acordo com o modelo de 

cooperação implementado, o Wetsus valoriza o trabalho de investigação desenvolvido através 

do seu constante alinhamento com as necessidades da sociedade, impulsionando a criação de 

joint-ventures e spin-offs, e a comercialização dos resultados obtidos. Neste âmbito, o Wetsus 

promove, entre outros, a realização de projetos de demonstração em colaboração com 

empresas e a organização de sessões de speed-dating com mentores especializados. 

Por último, relativamente ao financiamento do Wetsus, em 2013, este ascendeu a cerca de 18 

milhões de euros. Analisando a distribuição do financiamento pelas diferentes fontes, verifica-

se que cerca de 78,8% era proveniente do governo holandês e das empresas e das 

universidades/institutos de investigação associados. Os restantes 22,2% eram provenientes de 

projetos financiados no âmbito do 7º Programa Quadro e de outros programas da Comissão 

Europeia (Figura 25). 

 

Figura 25 – Fontes de financiamento do Wetsus. 

Fonte: Wetsus 2013: Annual Report.  
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Wetsus – Lições a reter 

9 O Wetsus é uma associação sem fins lucrativos que tem como sócios um conjunto 

diversificado de empresas e universidades/institutos de investigação de 9 países 

europeus. Atuando segundo um modelo ímpar de cooperação entre os seus 

associados, o Wetsus contribui para o desenvolvimento de soluções inovadoras para 

os problemas existentes nos processos de tratamento de água; 

9 O Wetsus pretende impulsionar a criação de joint-ventures e spin-offs, e a 

comercialização dos resultados obtidos nas atividades de investigação. Para o efeito, 

o centro presta uma série de serviços incluindo a realização de projetos de 

demonstração em colaboração com empresas e a organização de sessões de speed-

dating com mentores especializados.  
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4. CONTRIBUTOS PARA A REORGANIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO, 
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO NA UTAD 

 

Neste Capítulo são apresentados contributos tendentes à otimização de estruturas, reforço de 

ligações e melhoria de indicadores com impacto na componente de I&DI da missão da UTAD. 

Os diferentes contributos são organizados sob a forma de ações; para cada uma das 10 ações é 

justificada a sua pertinência, são revistas as realidades atuais da Universidade e são 

concretizadas as alterações preconizadas. 

 

4.1. Introdução 

A análise das realidades atuais de I&DI na UTAD que foi possível concretizar e apresentar no 

capítulo 2, em conjunto com o exercício de benchmarking descrito no capítulo 3 constituíram as 

bases para as reflexões conducentes à apresentação de propostas de alteração. 

As propostas de alteração, com impactos que se acredita serem claramente positivos, prendem-

se com os três objetivos anteriormente enunciados: 

a) Otimizar estruturas diretamente ligadas à produção científica e (ou) ao apoio às 

atividades científicas; 

b) Reforçar as relações de colaboração entre as estruturas de I&DI existentes e entre estas 

e a envolvente; 

c) Melhorar os indicadores de referência associados à avaliação do mérito das atividades 

científicas desenvolvidas. 

Com o objetivo de otimizar estruturas diretamente ligadas à produção científica e (ou) ao apoio 

às atividades científicas, sugerem-se 3 ações:  

9 Explicitar as áreas estratégicas da UTAD;  

9 Reestruturar os Polos de I&D da UTAD; e  

9 Reforçar as estruturas de apoio às atividades de I&DI.  

Tendo em vista reforçar as relações de colaboração entre as estruturas de I&DI existentes e 

entre estas e a envolvente, recomendam-se também 3 ações:  

9 Implementar iniciativas de fomento das colaborações entre as estruturas de I&DI;  

9 Reforçar as relações entre os Centros e Polos de I&D e o Colégio Doutoral; e  

9 Promover uma maior ligação entre a UTAD e o meio envolvente. 
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Finalmente, com o propósito de criar as condições de contexto que permitam melhorar os 

indicadores de referência associados à avaliação do mérito das atividades científicas 

desenvolvidas, propõem-se de novo 3 ações: 

9 Reforçar o financiamento proveniente de projetos em parceria;  

9 Aumentar as receitas associadas à prestação de serviços/projetos de inovação; e  

9 Atrair novos investigadores para a UTAD.  

Por último, sugere-se uma ação transversal conduzindo à criação de uma base de dados de 

indicadores para acompanhamento permanente e avaliação das atividades de I&DI na UTAD. 

  
 

 

Figura 26 – Ações para reorganização da I&DI na UTAD. 
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4.2. Otimizar as estruturas diretamente ligadas à produção científica e (ou) ao apoio às 

atividades científicas 

AÇÃO 1 – EXPLICITAR AS ÁREAS ESTRATÉGICAS DA UTAD 
 

ENQUADRAMENTO 
 

 

As instituições de ensino superior têm, hoje em dia, que competir entre si pela captação de 

recursos humanos (alunos e docentes/investigadores) e financeiros. 

Existindo esta competição com diferentes contornos, torna-se necessário: 

9 Focar os esforços em áreas prioritárias em que existem vantagens competitivas; 

9 Aumentar a visibilidade das atividades realizadas; 

9 Valorizar os resultados obtidos; 

9 Utilizar meios e canais de comunicação adaptados aos diferentes públicos-alvo. 

Só assim será possível atrair mais e melhores alunos e, no que se refere ao posicionamento das 

instituições nos domínios da I&DI, melhorar as condições de financiamento e garantir o acesso 

a redes de investigação que permitam o desenvolvimento de projetos em parceria com 

instituições de I&DI de relevo. 

REALIDADES ATUAIS DA UTAD 
 

Reconhecendo a importância de focar os esforços em domínios prioritários em que existem 

vantagens competitivas, o Plano Estratégico 2013-2017 da UTAD previa uma medida relacionada 

com a identificação das áreas estratégicas de intervenção da Universidade. 

Nesse sentido, foi desenvolvido, em 2014, um processo interno de explicitação das áreas e 

subáreas de investigação, que teve em consideração a massa crítica existente na UTAD e o 

alinhamento com os programas de financiamento nacionais e europeus. 

Como resultado deste trabalho, foram identificadas 6 áreas de investigação (agrotecnologias e 

ciências alimentares, do ambiente e da floresta; saúde, desenvolvimento e sociedade; artes, 

humanidades e identidade; ciências; educação, formação e inclusão; e engenharias e 

tecnologias), às quais foram associadas unidades de I&DI da UTAD. Foram ainda identificadas 39 

subáreas. 

De sinalizar, contudo, que não parecem ter sido suficientemente explicitados os objetivos do 

exercício de reflexão efetuado. 
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Importa, por isso, promover uma nova reflexão tendo em consideração os Centros e Polos de 

I&D existentes na Universidade (nomeadamente os que obtiveram melhor classificação na 

avaliação desenvolvida pela FCT em 2013), os grupos existentes com adequada dimensão e 

projeção em cada um dos Centros e Polos, o exercício de reflexão efetuado em 2014 e as 

experiências de outras instituições de ensino superior a nível nacional e internacional.   

 RECOMENDAÇÕES 
 

Sugere-se uma maior focagem das áreas de investigação, tendo em conta as 

competências internas existentes, bem como a visão que o exterior tem da 

Universidade. 

 

Recomenda-se, em particular, a definição de 3 áreas centrais e de 3 áreas de suporte, a saber: 

9 Áreas centrais 

o Agricultura, produção animal e floresta;  

o Ciências do desporto; e  

o Desenvolvimento regional. 

9 Áreas de suporte 

o Química e outras ciências fundamentais;  

o Engenharias; e  

o Ciências sociais e humanas. 

Para além disso, propõem-se dois conjuntos de subáreas diretamente relacionadas com as áreas 

centrais e de suporte, com diferentes níveis de detalhe, adaptados a uma utilização em 

contextos diferenciados (ver Figura 27). 

De referir que na definição das subáreas foram tidos em conta, para além dos elementos 

supracitados, aspetos ligados às novas tendências e desafios que se colocam atualmente às 

instituições de I&DI, tanto a nível nacional como internacional. 

A título de exemplo, sinalizam-se as subáreas associadas às áreas centrais: 

9 Agricultura, produção animal e floresta 

o Nível 1: agricultura; produção animal; e floresta; 

o Nível 2: alimentação; raças autóctones; vinha e vinho; economia circular; ambiente; 

e bioeconomia. 

9 Ciências do desporto 

o Nível 1: exercício e saúde; e desempenho desportivo; 
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o Nível 2: atividade física, exercício e saúde ao longo da vida; envelhecimento ativo; 

talento desportivo; modelos de desempenho; e comportamento coletivo. 

9 Desenvolvimento regional 

o Nível 1: turismo; património e identidade; e coesão; 

o Nível 2: eco/eno/geoturismo; territórios inteligentes; desenvolvimento rural e 

social; património cultural; e património natural. 

 

 

Figura 27 – Proposta de áreas estratégicas da UTAD. 
 

A proposta acima referida corresponde a um formato de apresentação de prioridades e 

competências da UTAD que se considera poder permitir uma leitura fácil das suas realidades, 

por parte de todos os que com ela podem interagir. O seu conteúdo pode, naturalmente, evoluir 

ao longo do tempo, nomeadamente no que se refere às subáreas aqui consideradas. 
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Na definição das áreas, a UTAD poderá ter em consideração as opções tomadas pela 

Universidade do Algarve e pela Universidade de Wageningen. 

 UNIVERSIDADE DO ALGARVE  
ÁREAS ÂNCORA   

Em março de 2015, o Conselho Geral da 

Universidade do Algarve aprovou o Plano 

Estratégico da instituição. Neste 

documento, são identificadas um conjunto 

de áreas âncora em que se devem focar as 

atividades de ensino e investigação da 

Universidade do Algarve, a saber: 

� Mar; 

� Turismo; 

� Saúde e bem-estar; 

� Património Mediterrânico. 

https://www.ualg.pt/pt  
 

  UNIVERSIDADE DE WAGENINGEN 
ÁREAS ÂNCORA 

 

A Universidade de Wageningen apresenta 

uma forte especialização num conjunto de 

áreas âncora, a saber: 

� Health, lifestyle and livelihood;  

� Food and food production;  

� Living environment. 

Nesse sentido, todas as atividades (de 

formação, de investigação e de prestação de 

serviços) desenvolvidas pela WUR são 

focadas nas áreas supracitadas. A título de 

exemplo, sinalizam-se os domínios dos 5 

departamentos da WUR (fortemente 

correlacionados com as áreas âncora): 

Agrotechnology & Food Sciences; Animal 

Sciences; Environmental sciences; Plant 

Sciences; Social Sciences. 

http://www.wageningenur.nl/ 

https://www.ualg.pt/pt
http://www.wageningenur.nl/
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AÇÃO 2 – REESTRUTURAR OS POLOS DE I&D DA UTAD 
 

ENQUADRAMENTO 
 

O reforço das colaborações entre instituições de ensino superior nacionais e entre instituições 

nacionais e as suas congéneres europeias e até de outros espaços geográficos apresenta uma 

tendência crescente. Tais relações de colaboração traduzem-se frequentemente na participação 

em projetos de I&DI em parceria, no intercâmbio de investigadores e na organização conjunta 

de programas de terceiro ciclo. 

Em várias situações a evolução das relações de colaboração 

tem conduzido a mais sólidas ligações, sendo disso exemplo 

a criação de centros de I&DI com o envolvimento de várias 

instituições (como o Wetsus – European Centre of Excellence 

for Sustainable Water Technology). No caso nacional têm 

surgido centros de investigação que integram estruturas 

sediadas noutras instituições de ensino superior 

(habitualmente designados por Polos de I&D). 

Entre as principais vantagens para a existência de Polos de 

I&D destacam-se a ligação que possibilitam a instituições 

com maiores competências num conjunto determinado de 

áreas, as relações de colaboração que promovem com essas 

mesmas instituições e o suporte que dão a programas de 

doutoramento que, de outra forma, poderiam não ser 

acreditados pela Agência de Avaliação e Acreditação do 

Ensino Superior – A3ES. 

Por outro lado, sinaliza-se um conjunto de dificuldades 

associadas à própria designação e relacionadas com a falta 

de visibilidade a nível externo da instituição onde se localiza 

o Polo de I&D e com o impacto (habitualmente) reduzido na 

mesma do financiamento obtido pela estrutura sede. 

Para além destas dificuldades, é importante ainda referir os problemas causados pela possível 

sobreposição de áreas entre os Polos de I&D e os centros de investigação da instituição onde se 

localizam os Polos (que impossibilitam, por vezes, que estes centros integrem recursos humanos 

dos Polos em candidaturas a programas nacionais e internacionais de financiamento). 

WETSUS 
 

Criado em 2007, o Wetsus é um 

centro de excelência localizado 

em Leeuwarden, na Holanda. 

O Wetsus centra-se na realização 

de atividades de I&DI visando o 

desenvolvimento de tecnologias 

disruptivas e sustentáveis para o 

tratamento de água. 

Em termos legais, o Wetsus é 

uma associação sem fins 

lucrativos que tem como sócios 

75 empresas (entre as quais a 

Heineken, a Philipps, a Shell 

Global Solutions e a Unilever) e 

20 universidades/institutos de 

investigação de 9 países 

europeus (Alemanha, Áustria, 

Bélgica, Holanda, Lituânia, 

Polónia, Portugal, Reino Unido e 

República Checa). 

https://www.wetsus.nl/ 

https://www.wetsus.nl/
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REALIDADES ATUAIS DA UTAD 
 

A UTAD, conforme apresentado no capítulo 2, possui um número muito elevado de Polos de I&D 

(12 no total), sendo que algumas destas unidades têm uma dimensão reduzida (apenas 1 ou 2 

membros integrados). No conjunto das estruturas de I&D da UTAD, 63% são Polos, um valor 

significativamente superior ao registado nas Universidades portuguesas analisadas no capítulo 

3 – 32% na UA, 47% na UÉ e 13% no ISCTE.  

Para além disso, do total de Polos, 7 estão associados a Centros de I&D com classificação igual 

ou inferior a Bom (i.e. sem financiamento estratégico), o que poderá ter reflexos negativos nas 

atividades de I&DI levadas a cabo pelos membros integrados nestas unidades. 

De sinalizar ainda que, para muitos dos Polos, não é claro o seu contributo para as atividades de 

I&DI da UTAD (devido à falta de informação como se evidencia no Anexo 2). 
 

RECOMENDAÇÕES 
 

Sugere-se que se estabeleçam regras claras sobre o funcionamento dos Polos de I&D 

da UTAD e as suas relações com os Centros que integram e com as restantes estruturas 

da Universidade, através da preparação de um regulamento adequado. 

 

Deverão ser considerados neste regulamento, entre outros, os seguintes elementos: 

9 Os objetivos de um Polo de I&D; 

9 A dimensão de um Polo de I&D; 

9 O modelo de governação de um Polo de I&D; 

9 O modelo de relacionamento com a estrutura sede do Polo de I&D; 

9 O modelo de relacionamento com as restantes estruturas de I&DI da UTAD; 

9 O modelo de relacionamento com as estruturas centrais da UTAD;  

9 O financiamento das atividades do Polo de I&D. 

Na sequência da preparação do regulamento, sugere-se que seja ponderada, tendo em atenção 

as realidades atuais e a experiência do passado: 

9 A eliminação de Polos por integração dos seus membros em Centros existentes (por 

exemplo, a integração dos membros do INESC TEC no CITAB); 

9 A junção de Polos em áreas afins num único Polo (por exemplo, a junção do CEMUC e 

do Cgeo); 

9 A junção de Polos em áreas afins dando origem a um novo Centro (por exemplo, a 

criação de um centro no domínio da educação juntando o CIDTFF, o CIIE e o IF-UP).  



Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&DI) na UTAD – Contributos para a otimização das estruturas, reforço 

das relações de cooperação e melhoria dos indicadores de referência 

 

79 

AÇÃO 3 – REFORÇAR AS ESTRUTURAS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE I&DI 
 

ENQUADRAMENTO 
 

Conforme referido anteriormente, as instituições de ensino 

superior têm, hoje em dia, que competir entre si pela 

captação de recursos financeiros. 

Para além disso, são crescentes os requisitos impostos pelas 

entidades financiadoras (ao nível da dimensão dos projetos, 

das parcerias a estabelecer, etc.). 

Nesse sentido, inúmeras instituições em Portugal e no 

estrangeiro têm criado, nos últimos anos, estruturas para 

apoiar os centros de investigação no desenvolvimento de 

atividades de I&DI. 

Entre as funções habitualmente desempenhadas por estas 

estruturas de apoio destacam-se: 

9 Recolher e disseminar informação sobre programas 

nacionais e internacionais que suportem e financiem 

o desenvolvimento de projetos de I&DI; 

9 Dar apoio técnico e administrativo na preparação de 

candidaturas a programas regionais, nacionais e 

internacionais de financiamento; 

9 Apoiar e acompanhar administrativamente o 

desenvolvimento dos projetos de I&DI após a sua 

aprovação; 

9 Dar apoio logístico aos docentes e investigadores no 

desenvolvimento de atividades de I&DI. 

A criação dos Research Support Services por parte da 

Universidade de Cork constitui um bom exemplo. 

 
UNIVERSIDADE DE CORK 

RESEARCH SUPPORT SERVICES 
 

Estes Serviços, constituídos por 15 

elementos, visam apoiar os 

docentes e investigadores da UCC 

no desenvolvimento de atividades 

de I&DI. 

Para o efeito, estes Serviços 

promovem um conjunto de 

iniciativas de entre as quais se 

destacam a difusão, pelas várias 

unidades orgânicas e centros de 

investigação da UCC, de potenciais 

oportunidades de financiamento 

(open funding calls), e a gestão do 

Strategic Research Fund (fundo 

criado pela UCC para estimular a 

investigação em novas áreas de 

interesse para a Universidade). 

De referir ainda que os Serviços, em 

colaboração com a Project Research 

and Innovation Management 

Enterprise (Prime UCC), prestam 

apoio aos docentes e investigadores 

da UCC em todos os aspetos ligados 

ao planeamento, financiamento e 

execução de projetos internacionais 

envolvendo múltiplos parceiros 

(nomeadamente os integrados no 

Horizonte 2020). 

http://www.ucc.ie/en/research/ 

 

http://www.ucc.ie/en/research/
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REALIDADES ATUAIS DA UTAD 
 

Na UTAD, existe um conjunto de estruturas (posicionadas a nível central ou enquadradas 

nalgumas das unidades de I&DI) de apoio às atividades de I&DI que, em termos gerais, 

apresentam algumas debilidades. 

A nível central, a Universidade dispõe de 2 gabinetes, sob coordenação da Equipa Reitoral, para 

apoio às atividades supracitadas, a saber: 

9 O Gabinete de Apoio a Projetos (GAP), que tem como missão valorizar os resultados da 

investigação desenvolvida na UTAD, fomentando a transferência de tecnologia, as 

iniciativas empreendedoras e os projetos em cooperação com empresas, autarquias e 

outras instituições; 

9 O Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade (GRIM), que tem como missão 

assegurar a prossecução das atividades de internacionalização e acompanhar as 

necessidades da academia no seu relacionamento internacional. 

No cumprimento das suas missões, o GAP e o GRIM têm auxiliado as unidades de I&DI na 

elaboração de candidaturas a programas nacionais e internacionais de financiamento 

(nomeadamente na preparação dos elementos administrativos e financeiros, e no 

preenchimento dos formulários de candidatura), sendo que, em alguns casos, parece existir 

sobreposição do papel dos Gabinetes (por exemplo nos programas internacionais da Comissão 

Europeia como o Erasmus+). 

Apesar do apoio concedido, é de referir que a participação da UTAD no Horizonte 2020 é 

incipiente (a UTAD lidera apenas um projeto – SMARTAgriFor – referido no capítulo 2).  

Ao nível das unidades de I&DI, são poucos os Centros ou os Polos de I&D da UTAD que possuem 

estruturas internas para apoiar os investigadores na identificação de oportunidades de 

financiamento e na preparação de candidaturas aos diferentes programas (por exemplo, o CITAB 

dispõe de um Management & Communication Office constituído por 2 elementos). 

RECOMENDAÇÕES 
 

Sugere-se um repensar urgente das estruturas de apoio às atividades de I&DI da UTAD, 

bem como a criação de um Grupo de Trabalho, que poderá ser denominado por 

UTAD2020 (em alinhamento com o período de programação de fundos comunitários 

2014-2020), composto por 1 elemento da Reitoria, por 1 responsável de cada um dos 

Centros e Polos de I&D da UTAD e por representantes do GAP e do GRIM. 
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Em concreto, recomenda-se que a UTAD preste uma atenção 

crescente às atividades, de grande importância, ligadas à 

inserção em redes internacionais com vocação para o fomento 

da mobilidade de alunos, docentes e não docentes, elaboração 

de programas curriculares conjuntos e desenvolvimento 

partilhado de conteúdos. O conjunto de tais atividades de 

significativa exigência pode estar com vantagem sob a 

responsabilidade do GRIM. 

Por outro lado, propõe-se que a UTAD preste também uma 

atenção crescente à criação de condições que permitam a sua 

inserção em redes nacionais e internacionais com vocação para o 

desenvolvimento de iniciativas de I&DI; estas redes 

proporcionam já hoje os enquadramentos mais favoráveis à 

captação de recursos e ao desenvolvimento de projetos com 

crescentes impactos. A inserção ativa nas redes nacionais, 

transfronteiriças e internacionais de I&D mais relevantes em 

cada área científica requer uma atenção continuada e 

competências permanentemente atualizadas. Considera-se que 

a UTAD deve dispor de uma estrutura com esta vocação podendo 

o GAP constituir, com as necessárias alterações (incluindo o 

reforço deste Gabinete com elementos com elevadas 

competências na preparação de candidaturas), um embrião do 

que é necessário instalar. 

Complementarmente, sugere-se que a UTAD crie um Grupo de 

Trabalho, que tenha como principal responsabilidade a 

coordenação das iniciativas ligadas ao período de programação 

2014-2020. Este Grupo deve estar fortemente articulado com as 

2 estruturas supramencionadas (podendo eventualmente 

recorrer à subcontratação de algumas das tarefas previstas 

como, por exemplo, o apoio à preparação de candidaturas). 

A nível nacional, a criação, por parte da UA, do grupo de trabalho 

UA2020 merece particular destaque. 

UNIVERSIDADE DE AVEIRO 
UA2020 

 

Para responder aos desafios 

e oportunidades do Portugal 

2020 e dos programas 

comunitários europeus, a UA 

criou um grupo de trabalho 

designado “UA2020”. Este 

grupo de trabalho, que conta 

com a participação de várias 

estruturas internas da UA 

como a Unidade de 

Transferência de Tecnologia 

da Universidade de Aveiro 

(UATEC) e o Gabinete de 

Apoio à Investigação (GAI), 

tem como principal objetivo 

estimular e apoiar a 

comunidade académica no 

desenvolvimento de 

candidaturas aos vários 

programas de 

financiamento. 

Entre o apoio concedido pelo 

grupo de trabalho destaca-

se: identificação de 

programas de 

financiamento; identificação 

de procedimentos e 

formulários; elaboração de 

orçamentos; revisão técnica 

de candidaturas; partilha de 

boas práticas; e 

disseminação de programas 

e editais. 

http://www.ua.pt/ua2020/ 

  

http://www.ua.pt/ua2020/
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4.3. Reforçar as relações de colaboração entre as estruturas de Investigação, 

Desenvolvimento e Inovação existentes e entre estas e a envolvente 

AÇÃO 4 – IMPLEMENTAR INICIATIVAS DE REFORÇO DAS COLABORAÇÕES 
ENTRE AS ESTRUTURAS DE I&DI 

 

ENQUADRAMENTO 
 

 

A colaboração no processo de criação de conhecimento científico é uma prática bem 

estabelecida e reconhecida como muito relevante.  

De acordo com Glanzel e Schubert 16 , as atividades de colaboração (nomeadamente as 

desenvolvidas a nível internacional) são consideradas como um fenómeno social complexo 

(parte do processo de globalização da investigação científica).  

Para além disso, segundo Glanzel e Schubert, as práticas de colaboração entre unidades de I&DI 

apresentam como principais vantagens a promoção do desenvolvimento pessoal e profissional 

(através da partilha das preocupações e experiências entre os elementos envolvidos), o fomento 

da partilha de boas práticas, o aumento do impacto científico e da visibilidade/reconhecimento 

exterior, e a melhoria do financiamento proveniente de projetos em parceria. Em termos de 

dificuldades que podem existir, os autores destacam sobretudo a falta de tradição de 

cooperação (que subsiste ainda em muitas universidades) e a ausência de motivação por parte 

dos docentes/investigadores. 

Complementarmente, em 2013, Biancani e Mcfarland17 analisaram as atividades de colaboração 

entre estruturas de I&DI de uma mesma instituição e sinalizaram como principais aspetos 

positivos o reforço de competências e a melhoria das oportunidades de relacionamento com o 

exterior, quer seja na criação de consórcios internacionais, quer seja no desenvolvimento de 

projetos de inovação com empresas. 

De referir que as colaborações podem ser induzidas pelas estruturas centrais de uma instituição 

ou influenciadas pelos incentivos associados a instrumentos de política pública, como os 

projetos em co-promoção e projetos mobilizadores no âmbito do Portugal 2020 ou os 

programas de apoio à investigação da Comissão Europeia, nomeadamente o Horizonte 2020. 

  

                                                           
16 Glanzel, W. and Schubert A. (2004), Analysing scientific networks through co-authorship. In: Moed, H., Glanzel, W., 
Schmoch, U. (Eds.), Handbook of Quantitative Science and Technology Research. Dordrecht, Kluwer. 
17 Biancani, S. and McFarland A. (2013), Social Networks Research in Higher Education. In: Paulsen, M. (Ed), Higher 
Education: Handbook of Theory and Research, Volume 28. Springer. 
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REALIDADES ATUAIS DA UTAD 
 

Na UTAD, as colaborações entre as diferentes unidades de I&DI são promovidas de forma pouco 

regular, parecendo existir espaço para um reforço das mesmas (com claros benefícios para cada 

uma das unidades e para a Universidade).  

Entre os projetos conjuntos já realizados, sinalizam-se as candidaturas apresentadas em 2015 

no âmbito do SAICT – Projetos estruturados de I&D (descritas no capítulo 2) e que envolveram 

diferentes Centros de I&D da UTAD como o CETRAD, o CITAB e o CQVR. 

Do mesmo modo, referem-se os trabalhos científicos que conduziram a publicações em 

coautoria. 

RECOMENDAÇÕES 
 

Sugere-se a implementação de um conjunto de iniciativas (coordenadas a nível 

central) que permitam reforçar as colaborações entre as unidades de I&DI da UTAD e, 

em resultado disso, destas com entidades externas. 

 

Entre as iniciativas, sugere-se: 

9  A dinamização de projetos estruturantes que permitam a captação de recursos 

financeiros significativos e promovam o envolvimento de diferentes Centros/Polos de 

I&D (à semelhança do sucedido com as candidaturas apresentadas este ano no âmbito 

do SAICT – Projetos estruturados de I&D); 

9 A definição de um programa anual/plurianual de atividades conjuntas envolvendo 

diferentes Centros e Polos de I&D da UTAD de modo a criar sinergias que capitalizem e 

otimizem meios e recursos existentes, e a gerar massa crítica que permita alavancar as 

atividades de I&DI da Universidade. Poderão ainda participar nestas atividades 

entidades externas (por exemplo unidades de I&DI que integrem o consórcio 

UNorte.pt), facilitando deste modo a definição de projetos de I&D que possam ser 

submetidos em próximos concursos no âmbito do SAICT – PAC; 

9 O desenvolvimento de atividades conjuntas no âmbito das Plataformas de Inovação (ver 

Ação 6); 

9 A organização de congressos/eventos de I&DI na UTAD onde as diferentes unidades de 

I&DI possam apresentar as atividades desenvolvidas e os resultados obtidos. Poderão 

ainda ser convidados a apresentar casos de sucesso representantes de 
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instituições/centros de investigação nacionais ou internacionais de relevo, fomentando 

deste modo a partilha de boas práticas. 

O “Research Day” organizado pela UA poderá ser um exemplo a seguir pela UTAD. 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE AVEIRO 

RESEARCH DAY 
 

Anualmente, a UA organiza um evento – 

Research Day – para promover a partilha 

interdisciplinar de boas práticas em matéria 

de investigação e a colaboração efetiva entre 

investigadores de diferentes departamentos e 

unidades de investigação. 

Para o efeito, são habitualmente convidados 

representantes de instituições internacionais 

de excelência para apresentação dos seus 

casos de sucesso. 

http://www.ua.pt/researchday/2015/entrada  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ua.pt/researchday/2015/entrada
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AÇÃO 5 – REFORÇAR AS RELAÇÕES ENTRE OS CENTROS E POLOS DE I&D E O 
COLÉGIO DOUTORAL 

 

ENQUADRAMENTO 
 

 

Nos últimos anos, tem-se assistido a uma tendência crescente nas instituições de ensino 

superior europeias para a redução do número de programas de doutoramento, para a criação 

de programas internacionais (envolvendo instituições de diferentes países) e para a 

concentração da oferta nas áreas âncora das diferentes instituições. 

A redução do número de programas de doutoramento e a criação de programas internacionais 

têm efeitos positivos no reforço dos padrões de qualidade dos cursos de terceiro ciclo oferecidos 

e, consequentemente, na captação de mais e melhores alunos (incluindo estudantes 

estrangeiros). 

Por seu lado, a concentração da oferta nas áreas em que cada instituição reúne competências 

distintas é um elemento relevante para promover uma maior especialização e para que as 

mesmas consigam ser reconhecidas a nível nacional e internacional pela excelência da 

investigação que promovem. De referir que esta concentração nas áreas âncora pode ser 

conseguida através de uma ligação virtuosa entre as principais estruturas de I&DI das 

instituições de ensino superior e os programas de doutoramento oferecidos (reforçando o papel 

desempenhado pelas estruturas de I&DI, a par do envolvimento das estruturas responsáveis 

pelo ensino). 

REALIDADES ATUAIS DA UTAD 
 

Na UTAD, conforme apresentado no capítulo 2, encontram-se associados às diferentes unidades 

de I&DI 20 cursos doutorais (10 aos Centros e 10 aos Polos de I&D), sendo que apenas 1 (Cadeias 

de Produção Agrícola – da mesa ao campo) tem como instituição proponente uma unidade de 

I&DI.  

Para além disso, somente 2 cursos doutorais são oferecidos em colaboração com instituições 

estrangeiras (Cadeias de Produção Agrícola – da mesa ao campo, envolvendo as Universidades 

Politécnica de Valência e de Wageningen, e Ciência, Tecnologia e Gestão do Mar, envolvendo as 

Universidades de Vigo, Santiago de Compostela e da Corunha). 

Adicionalmente, do total de cursos doutorais, 4 estão ligados a unidades com classificação 

inferior a Bom (o que poderá colocar em causa a acreditação destes cursos na próxima avaliação 

da A3ES). 
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De referir ainda que a UTAD possui um número reduzido de alunos de doutoramento por 

docente doutorado em comparação com as restantes Universidades portuguesas analisadas no 

capítulo 3 (em 2013, este rácio na UTAD era de 0,55, ao passo que nas restantes Universidades 

era claramente superior – 1,89 na UA, 1,38 na UÉ e 1,82 no ISCTE). 

RECOMENDAÇÕES 
 

Sugere-se a revisão dos cursos doutorais da UTAD, concentrando a oferta nas áreas 

estratégicas da Universidade e procurando colaborações com outras instituições de 

ensino superior, nomeadamente instituições estrangeiras. 

 

Em concreto, recomenda-se que o Colégio Doutoral, enquanto unidade orgânica responsável 

pela aprovação e coordenação de todas as iniciativas de terceiro ciclo, reforce as colaborações 

com os Centros e Polos de I&D de modo a privilegiar os cursos de doutoramento com 

envolvimento significativo destas unidades.  

Sugere-se ainda que o Colégio Doutoral promova colaborações com instituições estrangeiras 

(aproveitando as parcerias já estabelecidas pela UTAD, bem como pelos Centros e Polos de I&D), 

criando cursos internacionais que permitam a captação de um maior número de alunos de 

terceiro ciclo (sobretudo estrangeiros).  

A nível nacional, os cursos de doutoramento oferecidos pelo Instituto Superior Técnico em 

colaboração com instituições estrangeiras merecem particular destaque. 

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO  

CURSOS DE DOUTORAMENTO INTERNACIONAIS 
 

O Instituto Superior Técnico disponibiliza diversos cursos de doutoramento em colaboração com 

instituições de ensino superior estrangeiras. Entre esses cursos destacam-se: 

9 Bioengineering – Cell Therapies and Regenerative Medicine (com o Rensselaer Polytechnic 

Institute); 

9 Environmental Hydraulics and Hydrology (com a École Polytechnique Féderale de Lausanne); 

9 Robotics, Brain and Cognition (com a École Polytechnique Féderale de Lausanne); 

9 Leaders for Technical Industries (com o Massachussets Institute of Technology); 

9 Transportation Systems (com o Massachussets Institute of Technology); 

9 Network Interactive Cyber Physical Systems (com a Carnegie Mellon University). 

https://tecnico.ulisboa.pt/en/ 

 

https://tecnico.ulisboa.pt/en/
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Por último, propõe-se que o Colégio Doutoral promova ligações entre os Centros e Polos de I&D 

através da disponibilização de disciplinas/unidades de crédito de formação transversal que 

fomentem a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. 

Na definição destas disciplinas/unidades de crédito, a UTAD poderá ter em consideração os 

cursos disponibilizados pela Nova Escola Doutoral. 

UNIVERSIDADE NOVA de LISBOA  

NOVA ESCOLA DOUTORAL 
 

A Escola Doutoral da Universidade Nova de Lisboa, designada Nova Escola Doutoral, tem como 

principais objetivos: contribuir para a excelência da formação doutoral na Universidade Nova de Lisboa; 

oferecer formação complementar e transversal aos estudantes do 3.º ciclo de estudos e aos seus 

orientadores; promover a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade; fomentar a partilha das 

melhores práticas entre os cursos doutorais; e promover a cooperação interinstitucional (a nível 

nacional e internacional). 

Para o efeito, foram concebidos 14 cursos de formação transversal, a saber: Research Data 

Management; Criação de Valor; Scientific Text Processing with LaTeX; Propriedade Intelectual; Gestão 

de Projetos; Curso da Nova para Supervisores; Comunicação Visual de Ciência; Design Thinking; 

Desenvolvimento de Competências Académicas; Literacia da Informação; Redes Sociais para Cientistas; 

Comunicação de Ciência; Ética da Investigação; e Data Processing Automation. 

http://www.unl.pt/pt/escola-doutoral/ 

 

  

http://www.unl.pt/pt/escola-doutoral/
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AÇÃO 6 – PROMOVER UMA MAIOR LIGAÇÃO ENTRE A UTAD E O MEIO ENVOLVENTE 
 

ENQUADRAMENTO 
 

 

As interações entre as instituições de ensino superior e a sua envolvente são consideradas hoje 

como muito relevantes, assumindo mesmo um papel de destaque nas suas missões. 

Nas últimas décadas diferentes instituições, em áreas geográficas distintas, têm ensaiado 

modelos estruturais e práticas operativas capazes de otimizar tais interações com vantagens 

múltiplas. A título de exemplo referem-se as oficinas, gabinetes ou unidades de transferência de 

conhecimento, as plataformas tecnológicas e os parques de ciência e tecnologia. 

As oficinas, gabinetes ou unidades de transferência de 

conhecimento têm uma relação direta com as entidades 

produtoras de conhecimento, sendo maioritariamente 

parte integrante de instituições de ensino superior. Focam 

a sua atividade na procura e identificação de vias de 

valorização económica desse conhecimento através do 

apoio à criação de spin-offs de base tecnológica e da 

exploração da propriedade intelectual (refere-se, a título 

de exemplo, o Office of Technology Transfer da 

Universidade de Cork). 

As plataformas tecnológicas são estruturas vocacionadas 

para promover a colaboração entre as entidades 

produtoras de conhecimento e o meio envolvente. 

Destacam-se, entre outras, as Plataformas Tecnológicas 

da Universidade de Aveiro (apresentadas no capítulo 3).  

De referir que a designação plataforma tecnológica tem 

sido utilizada de forma crescente a nível internacional, 

sinalizando-se neste âmbito as Plataformas Tecnológicas 

Europeias (cerca de 40 atualmente). 

Os parques de ciência e tecnologia são facilitadores de 

infraestruturas e de serviços associados, com o objetivo 

de criar externalidades económicas baseadas na 

proximidade física. Fomentam também a incubação de 

novas empresas de base tecnológica. 

UNIVERSIDADE DE CORK 

OFFICE OF TECHNOLOGY TRANSFER 
 

Este gabinete pretende promover 

uma maior ligação entre a 

Universidade e o setor empresarial, 

nomeadamente através da 

valorização do conhecimento 

gerado. 

Para tal, o gabinete desenvolve um 

conjunto de atividades a nível 

interno e externo. A nível interno, 

destaca-se o apoio aos docentes e 

investigadores em todo o processo 

de transferência de tecnologia 

(desde a ideia inicial até à 

comercialização do produto). 

A nível externo, sinaliza-se a 

promoção, em conjunto com a 

Enterprise Ireland, de projetos 

colaborativos envolvendo centros de 

I&D da Universidade e empresas e o 

fomento do empreendedorismo e da 

criação de spin-offs. 

http://www.ucc.ie/en/techtransfer/ 

http://www.ucc.ie/en/techtransfer/
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REALIDADES ATUAIS DA UTAD 
 

A UTAD é um dos sócios fundadores do Parque de Ciência e Tecnologia de Vila Real – Regia 

Douro Parque, que prevê múltiplas valências de suporte a empresas nas suas diferentes fases 

de desenvolvimento. 

Contudo, internamente, não existe nenhuma estrutura de interface para prestação de serviços 

especializados nos domínios da I&DI. Essas atividades, quando existem, são desenvolvidas pelos 

Centros e Polos de I&D, embora num número ainda muito incipiente.  

Conforme apresentado no capítulo 2, em 2014 somente 3 Centros de I&D (CECAV, CITAB e 

CQVR) tiveram contratos com a indústria (24 no total). Para além disso, apenas 2 Centros (CITAB 

e CQVR) registaram modelos, patentes e protótipos (4 no ano em questão). 

De referir ainda que em 2015 foram desenvolvidos Planos Estratégicos para 3 setores em que a 

UTAD possui fortes competências (Florestas e Ambiente, Setor do Vinho e da Vinha, e Carnes e 

Raças Autóctones. 

RECOMENDAÇÕES 
 

Acompanhando a tendência a que se tem assistido nos últimos anos a nível nacional e 

europeu e aproveitando o recente lançamento da Plataforma de Inovação da Vinha e 

do Vinho (que irá ficar sediada no Regia-Douro Parque), sugere-se a criação de outras 

Plataformas em domínios relacionados, por exemplo, com as florestas e o ambiente, 

e as carnes e as raças autóctones. 

 

Estas Plataformas de Inovação, integrando diferentes Centros e Polos de I&D da UTAD, 

empresas e outras entidades, deverão constituir-se como estruturas independentes e ser 

elementos relevantes de interface da Universidade com o meio envolvente. Entre os objetivos 

destas Plataformas destacam-se:  

9 Promover o aparecimento de projetos de demonstração ou investigação aplicada em 

consórcio, com potencial para originar tecnologias e produtos inovadores que possam 

ser endogeneizados pelo tecido empresarial ou gerar novos projetos empresariais 

(start-ups) que possam ser acolhidos pela incubadora do Regia-Douro Park; 

9 Promover sinergias e atividades complementares e concertadas entre a UTAD, restantes 

universidades do consórcio UNorte.pt, Clusters, Associações Empresariais e Industriais 

dos diversos setores económicos, Associações de Municípios, Municípios, entre outras 

entidades;  
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9 Promover a competitividade e internacionalização das empresas e entidades 

associadas. 

Na criação das Plataformas de Inovação, a UTAD poderá ter em consideração as opções tomadas 

pela UA no âmbito das Plataformas Tecnológicas. 

UNIVERSIDADE DE AVEIRO 

PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS 
 

As plataformas tecnológicas visam reforçar a ligação da UA ao tecido empresarial, autarquias e outras 

entidades da região nos domínios da Investigação & Desenvolvimento Tecnológico (I&DT), 

transferência de tecnologia, formação especializada, prestação de serviços e promoção do 

empreendedorismo. 

As plataformas tecnológicas integram docentes e investigadores agregados em áreas científicas/ 

tecnológicas transversais e multidisciplinares, empresas e outras entidades associadas, com interesses 

comuns ou complementares.  

Atualmente existem na UA 8 plataformas tecnológicas: Plataforma Tecnológica Agroalimentar; 

Plataforma Tecnológica Multidisciplinar Alta Pressão; Plataforma Tecnológica do Mar; Plataforma 

Tecnológica dos Moldes & Plásticos; Plataforma Tecnológica da Bicicleta e Mobilidade Suave; 

Plataforma Tecnológica Comunidades Inteligentes/ Connected Communities; Plataforma Tecnológica 

da Floresta; e Plataforma Tecnológica Habitat@ua. 

https://www.ua.pt/plataformas 

 

 

  

https://www.ua.pt/plataformas
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4.4. Melhorar os indicadores de referência associados à avaliação do mérito das atividades 

científicas desenvolvidas 

AÇÃO 7 – REFORÇAR O FINANCIAMENTO PROVENIENTE DE PROJETOS EM 
PARCERIA 

 

ENQUADRAMENTO 
 

Conforme referido anteriormente, o estabelecimento de parcerias para o desenvolvimento de 

atividades de I&DI é considerado, hoje em dia, como muito relevante, destacando-se neste 

âmbito as parcerias nacionais e europeias.  

A nível nacional, sinaliza-se que o desenvolvimento de projetos em parceria (através de 

instrumentos como os projetos em co-promoção e os projetos demonstradores) tem vindo a 

aumentar de forma significativa nas últimas décadas. A título de exemplo, segundo dados da 

Agência Nacional de Inovação (ANI)18, o número de projetos em co-promoção envolvendo 

empresas e instituições de ensino superior nacionais cresceu cerca de 287,3% (de 165 para 639 

projetos) entre o 3º Quadro Comunitário de Apoio (que vigorou entre 2000 e 2007) e o Quadro 

de Referência Estratégico Nacional (QREN) (que decorreu entre 2007 e 2013). 

Também a nível europeu a participação de entidades portuguesas em projetos inseridos nos 

Programas Quadro da Comissão Europeia tem vindo a melhorar ao longo dos últimos anos. A 

taxa de retorno, medida em termos da contribuição de Portugal para o orçamento do Programa 

Quadro e do volume de financiamento obtido pelas entidades portuguesas nesse programa, 

aumentou de 79,0% no 6º Programa Quadro para 88,5% no 7º Programa Quadro19, valores 

abaixo de 100% o que é muito negativo. 

A este respeito, é de referir que, de acordo com dados do Gabinete de Promoção do Programa 

Quadro20, Portugal conseguiu, em 2014 (ano inicial de implementação do Horizonte 2020), pela 

primeira vez na história da sua participação, obter um financiamento global superior à 

contribuição do país para o orçamento europeu (i.e., a taxa de retorno foi superior a 100%). 

De sinalizar ainda que, em 2014, a taxa de sucesso das propostas apresentadas por consórcios 

com participação de entidades portuguesas no programa em vigor ascendeu a 14,0% (um valor 

                                                           
18 Agência Nacional de Inovação (2015), Fins de Tarde da Inovação – Mais Colaboração, Mais Mercado. 
19 Fundação para a Ciência e a Tecnologia (2013), Diagnóstico do Sistema de Investigação e Inovação: desafios, forças 
e fraquezas rumo a 2020. 
20 www.gppq.pt 

http://www.gppq.pt/
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semelhante ao registado a nível europeu – 13,8%), sendo que as entidades nacionais 

coordenavam apenas 37,0% dessas mesmas propostas. 

REALIDADES ATUAIS DA UTAD 
 

Na UTAD, os recursos obtidos pelas diferentes unidades de I&DI através de projetos em parceria 

são muito modestos. Conforme apresentado no capítulo 2, em 2014, o financiamento obtido 

pelos Centros de I&D da UTAD em projetos da Comissão Europeia foi de apenas 368,1 mil euros.  

Para além disso, como referido anteriormente, atualmente a UTAD coordena apenas um projeto 

no âmbito do Horizonte 2020. 

Adicionalmente, as receitas associadas ao desenvolvimento de projetos com a indústria em 2014 

foram inferiores a 155 mil euros.  

Entre os problemas para o défice de financiamento destacam-se, entre outros, a falta de 

motivação dos docentes para apresentação de candidaturas a programas com baixas taxas de 

sucesso (como o Horizonte 2020), a insuficiente participação em redes e plataformas a nível 

europeu que permitam a criação de parcerias fortes com instituições de I&D de relevo, a falta 

de ligação com o meio envolvente (sobretudo com as empresas), e a dificuldade na obtenção de 

indicadores credíveis sobre os recursos financeiros obtidos em cada ano neste tipo de projetos 

por cada estrutura de I&DI e pela Universidade como um todo (que permitam avaliar as 

atividades desenvolvidas e a tomada de decisões corretivas). 

De sinalizar ainda que a UTAD se posiciona numa região em que o tecido económico e social 

apresenta debilidades e em que o número de empresas com atividades de I&DI é limitado. No 

entanto, existem hoje oportunidades de comunicação muito robustas e eficazes e aqueles que 

no exterior das instituições de ensino superior necessitam de novos conhecimentos não limitam 

a sua procura às áreas geográficas que lhes são próximas. 

RECOMENDAÇÕES 
 

Sugere-se o lançamento de iniciativas (anuais ou plurianuais) que “abram” a 

Universidade ao exterior e promovam a sua internacionalização, bem como uma 

maior ligação ao meio envolvente. 

 

Em concreto, recomenda-se a organização de eventos, conferências e missões que permitam 

que a UTAD se apresente a parceiros e, consequentemente, aumente o seu envolvimento em 

propostas e projetos inseridos em programas da Comissão Europeia (como o Horizonte 2020 ou 
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o Erasmus+). Estas iniciativas, a apoiar pelo Norte 2020, poderão ser desenvolvidas em conjunto 

com as outras universidades do consórcio UNorte.pt. 

As iniciativas desenvolvidas pela Division of Research Management da Universidade de Bergen 

poderão ser consideradas como boas práticas a seguir pela UTAD. 

 

UNIVERSIDADE DE BERGEN 

DIVISION OF RESEARCH MANAGEMENT 
 

A Universidade de Bergen possui uma unidade administrativa – Division of Research Management – 

que tem como principal objetivo apoiar os docentes e investigadores no desenvolvimento de atividades 

de I&D.  

Para o efeito, esta unidade presta um conjunto de serviços na área da I&D incluindo identificação de 

oportunidades de financiamento e apoio no desenvolvimento de propostas e na negociação de 

contratos enquadrados em programas internacionais como o Horizonte 2020. 

Para além disso, esta entidade organiza, regularmente, eventos a nível nacional e internacional onde 

dá a conhecer as atividades e as unidades de I&DI da Universidade. 

De referir que, no final de 2014, a Universidade de Bergen apresentava uma taxa de sucesso de 

candidaturas submetidas no âmbito do Horizonte 2020 de cerca de 23,5% (16 aprovadas em 68 

submetidas), quase 10 pontos percentuais acima da taxa média de aprovação (13,8%). 

http://www.uib.no/en/fa 

 

Para além disso, propõe-se a integração da UTAD em Plataformas Tecnológicas Europeias (como 

a European Technology Platform for Global Animal Health, a European Technology Platform 

Food for Life e a Forest-based sector Technology Platform21), bem como a organização de 

eventos que promovam uma maior aproximação ao tecido empresarial e deem origem, por 

exemplo, a projetos em co-promoção ou demonstradores (ver Ação 8). 

De referir que os resultados desta ação devem ser cuidadosamente monitorados ao longo do 

tempo no âmbito da Ação 10.  

                                                           
21 http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=etp 

http://www.uib.no/en/fa
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=etp
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AÇÃO 8 – AUMENTAR AS RECEITAS ASSOCIADAS À PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS/PROJETOS DE INOVAÇÃO 

 

ENQUADRAMENTO 
 

As instituições de ensino superior, a par do ensino, da formação contínua e da divulgação 

científica, reúnem um conjunto de competências que podem e devem ser colocadas ao serviço 

da comunidade. 

Por outro lado, as instituições de ensino superior, em geral, e os centros de investigação, em 

particular, sentem cada vez mais a necessidade de diversificar as suas fontes de financiamento, 

que lhes permitam adaptar-se aos novos desafios que se colocam e continuar a desenvolver 

atividades de I&DI de excelência (de referir que, em Portugal, de acordo com dados do CRUP22, 

nos três anos de vigência do memorando de entendimento com a troika, a contribuição pública 

para o orçamento das universidades e politécnicos diminuiu cerca de 260 milhões de euros). 

Para além das formas mais “tradicionais” de obtenção 

de financiamento, como a realização de projetos de 

I&D, tem vindo a tornar-se cada vez mais comum o 

recurso a serviços de consultoria em projetos de 

inovação que possam estar diretamente ligados às 

atividades de I&D desenvolvidas e aos conhecimentos 

e competências adquiridos (a título de exemplo, 

sinalizam-se os serviços prestados pelo Grupo 3B’s da 

Universidade do Minho). 

A prestação de serviços por parte dos centros de 

investigação e/ou de estruturas a eles ligados tem 

como principais vantagens a promoção de uma maior 

ligação com o meio envolvente, em particular com as 

empresas e a realização de atividades de I&DI 

alinhadas com as necessidades das mesmas (com claro 

benefício para as duas partes). Destaca-se ainda o 

fortalecimento dos mecanismos de inovação e o fomento de boas práticas, designadamente 

através do intercâmbio e partilha de recursos humanos e materiais.  

                                                           
22 www.crup.pt 

UNIVERSIDADE DO MINHO 

SERVIÇOS PRESTADOS PELO 3B’S 
 

O Grupo 3B’s – Grupo de investigação 

em Biomateriais, Biodegradáveis e 

Biomiméticos da Universidade oferece 

um conjunto de serviços especializados 

em diferentes domínios: 

9 Caraterização de materiais; 

9 Caraterização biológica; 

9 Processamento de polímeros; 

9 Manipulação de células e 

tecidos. 

Estes serviços são prestados, por 

exemplo, no âmbito de Vales de I&D ou 

Inovação.  

http://services.3bs.uminho.pt/ 

http://www.crup.pt/
http://services.3bs.uminho.pt/


Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&DI) na UTAD – Contributos para a otimização das estruturas, reforço 

das relações de cooperação e melhoria dos indicadores de referência 

 

95 

REALIDADES ATUAIS DA UTAD 
 

Na UTAD, as atividades de prestação de serviços desenvolvidas pelos Centros e Polos de I&D são 

ainda muito incipientes. Com efeito, em 2014, apenas 3 Centros de I&D (CECAV, CITAB e CQVR) 

efetuaram contratos de prestação de serviços com a indústria (24 no total). 

Para além disso, conforme referido anteriormente, as receitas associadas ao desenvolvimento 

de projetos com a indústria no ano em questão foram muito reduzidas (inferiores a 155 mil 

euros). 

De referir ainda que a UTAD criou recentemente um Catálogo de Competências e Serviços. Este 

Catálogo, dinamizado pelo GAP, tem como principal objetivo divulgar os serviços 

disponibilizados pelas diferentes unidades orgânicas incluindo os departamentos e as unidades 

de I&DI da Universidade. É ainda não conhecido o impacto que este Catálogo teve/poderá ter 

no quadro dos objetivos que estiveram na base da sua criação 

RECOMENDAÇÕES 
 

Sugere-se o reforço da articulação entre os Centros e Polos de I&D e a envolvente, em 

particular as empresas, tendo em vista o desenvolvimento de atividades de maior 

valor acrescentado e que respondam às reais necessidades das mesmas. 

 

Concretamente, recomenda-se que os Centros e Polos de I&D identifiquem as necessidades que 

podem ser colmatadas com base no conhecimento existente na Universidade e procurem 

estabelecer colaborações com empresas (através, por exemplo, do desenvolvimento de projetos 

em co-promoção/demonstradores ou da disponibilização de serviços de consultoria em 

atividades de I&D – Vale I&D – ou de inovação – Vale Inovação – ações apoiadas no âmbito do 

Portugal 2020). 

Para o efeito, sugere-se que os Centros e Polos de I&D, em colaboração com as Plataformas 

Tecnológicas (previstas na Ação 6) e o GAP, promovam iniciativas que “abram” a Universidade 

ao tecido empresarial, divulgando não só o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelos 

Centros e Polos de I&D, mas também as competências dos docentes e os equipamentos 

disponíveis. 

A iniciativa UATEC@Departamentos poderá ser um exemplo a seguir pela UTAD. 
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UNIVERSIDADE DE AVEIRO 

UATEC@DEPARTAMENTOS 
   

 

A UATEC@Departamentos é uma iniciativa realizada em parceria entre a UATEC (Unidade de 

Transferência de Tecnologia da UA), as unidades de I&DI da UA, os Departamentos da UA, o IAPMEI – 

Agência para a Competitividade e Inovação, o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial e a 

IEUA – Incubadora de Empresas da Universidade de Aveiro.  

Esta iniciativa pretende abrir a Universidade ao tecido empresarial, divulgando não só o trabalho que 

tem vindo a ser desenvolvido pelos investigadores, mas também as competências dos docentes e os 

equipamentos/laboratórios disponíveis, com vista a responder às reais necessidades das empresas.  

É um evento mensal, sendo que em cada mês, a UATEC destaca um Departamento, no qual são 

dinamizadas várias atividades. São exemplos destas atividades a realização de “dias abertos” em que 

é convidado o tecido empresarial para apresentação de infraestruturas e serviços disponíveis. Pretende-

se possibilitar o contacto entre as empresas e os docentes/investigadores, promovendo-se desta forma 

o networking entre os presentes. Nestes dias abertos, reserva-se por norma um período para que os 

técnicos da UATEC e os investigadores possam esclarecer os empresários em diferentes questões. 

https://www.ua.pt/uatec/ 

 

 

De referir que os resultados desta ação devem ser cuidadosamente monitorados ao longo do 

tempo no âmbito da Ação 10.  

https://www.ua.pt/uatec/
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AÇÃO 9 – ATRAIR NOVOS INVESTIGADORES PARA A UTAD 
 

ENQUADRAMENTO 
 

A investigação é um dos grandes pilares de 

funcionamento de uma instituição de ensino superior 

e os seus níveis de excelência constituem, sempre, a 

sua principal referência de prestígio. Nesse sentido, 

inúmeras instituições de ensino superior a nível 

nacional e internacional têm procurado criar um 

ambiente dinâmico que permita a realização de 

atividades de I&DI com os mais elevados padrões de 

qualidade. Para o efeito, têm desenvolvido um 

conjunto diversificado de iniciativas que passam, 

entre outras, pelo fomento da mobilidade de 

docentes e investigadores e pela atração de novos 

investigadores. 

A este respeito refere-se a atenção dada pela 

Comissão Europeia nos últimos anos às questões da 

mobilidade in e out, refletida, nomeadamente, na 

promoção das ações Marie Skłodowska-Curie. 

Também a nível nacional estas questões têm 

merecido preocupação por parte dos órgãos 

competentes, designadamente da FCT. Entre as 

iniciativas promovidas por esta entidade destaca-se 

o Programa Investigador FCT (lançado em 2012), que 

visa o recrutamento de 1.000 investigadores até 

2016, para desenvolvimento de atividades de 

investigação inovadoras em centros de investigação 

portugueses. Sinaliza-se igualmente o apoio dado 

pela FCT (na sequência de um concurso) a um 

conjunto de cursos doutorais das instituições de 

ensino superior nacionais (através da concessão de 

bolsas de doutoramento).  

COMISSÃO EUROPEIA 

AÇÕES MARIE SKŁODOWSKA-CURIE 
 

 

As ações Marie Skłodowska-Curie 

(inseridas no Horizonte 2020) têm como 

principais objetivos fomentar a 

mobilidade de investigadores 

(transnacional e intersectorial), 

incentivar o trabalho conjunto e 

contribuir para a estruturação de um 

espaço europeu de investigação propício 

à criatividade. 

Para a consecução destes objetivos, no 

período 2014-2020 será desenvolvido um 

conjunto de ações, entre as quais se 

destacam: 

� Ação 1 – Innovative Training 

Networks; 

� Ação 2 – Individual Fellowships; 

� Ação 3 – Research and Innovation 

Staff Exchange (RISE); 

� Ação 4 – Cofunding of regional, 

national and international 

programmes (COFUND). 

De referir que o orçamento disponível 

para as ações supramencionadas é de 

6,2 mil milhões de euros no período em 

questão. 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/e

n/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions 

 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions
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É importante mencionar ainda que o Norte 2020 lançou recentemente um concurso para 

reforçar os apoios concedidos pela FCT às instituições da Região Norte. 

 REALIDADES ATUAIS DA UTAD 
 

A UTAD, conforme apresentado no capítulo 2, possuía 457 docentes em regime de tempo 

integral em 2014. Para além disso, tinha um número reduzido de investigadores (apenas 3).  

Complementarmente, é importante referir que não existem registos de candidaturas com êxito 

às ações Marie Skłodowska-Curie. Adicionalmente, sinaliza-se que no concurso lançado 

recentemente no âmbito do Norte 2020 (mencionado anteriormente) para apoio dos cursos 

doutorais, foram apresentadas candidaturas para os seguintes programas de terceiro ciclo da 

UTAD: 

9 Ciência Animal; 

9 Cadeias de Produção Agrícola – da mesa ao campo (previamente financiado pela FCT); 

9 Ciência, Tecnologia e Gestão do Mar (também previamente financiado pela FCT); 

9 Química. 

O papel das atuais estruturas de I&DI da UTAD no processo de atração de novos investigadores 

tem apresentado debilidades. Tal facto pode justificar o aparecimento de novas realidades, 

citando-se, a título de exemplo, o papel que Cátedras de Investigação têm desempenhado 

noutros contextos. 

RECOMENDAÇÕES 
 

Sugere-se a criação de Cátedras de Investigação em domínios estratégicos a definir, 

juntando os interesses da UTAD aos de entidades financiadoras. 

 

Entre as iniciativas que podem ser dinamizadas pelas Cátedras de Investigação com vista à 

atração de novos investigadores para a UTAD destacam-se: 

9 O estabelecimento de protocolos com instituições internacionais de renome com 

enfoque na mobilidade in e out de docentes e investigadores; 

9 A disponibilização de bolsas de doutoramento e de pós-doutoramento (apoiadas 

nomeadamente por concursos promovidos no âmbito do Norte 2020); 

9 A apresentação de candidaturas a concursos específicos de mobilidade como as ações 

Marie Skłodowska-Curie (inseridas no Horizonte 2020); 
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9 A apresentação de candidaturas a concursos inseridos em programas nacionais e 

internacionais de financiamento que prevejam, entre as suas despesas elegíveis, a 

contratação de recursos humanos altamente qualificados (referem-se, a título de 

exemplo, os concursos promovidos no âmbito do SAICT). 

Para a criação da Cátedras de Investigação, a UTAD poderá seguir o exemplo da UÉ. 

 

 

De referir que os resultados desta ação devem ser cuidadosamente monitorados ao longo do 

tempo no âmbito da Ação 10. 

  

UNIVERSIDADE DE ÉVORA 

CÁTEDRAS DE INVESTIGAÇÃO 
 

Na UÉ existem 3 cátedras de investigação: 

9 Energias renováveis; 

9 Rui Nabeiro - Biodiversidade; 

9 Património Imaterial e Saber-Fazer Tradicional. 

Estas cátedras (apoiadas por entidades externas como o Novo Banco, a Delta Cafés e a UNESCO) têm 

desenvolvido diversas iniciativas entre as quais se destacam a coordenação de projetos de I&D a nível 

europeu (nomeadamente no âmbito do 7º Programa Quadro e do Horizonte 2020) e a criação de 

institutos de interface (como o Instituto Português de Energia Solar). 

Para o desenvolvimento destas iniciativas, a UÉ tem contratados docentes/ investigadores oriundos de 

outras instituições portuguesas, nomeadamente do Instituto Superior Técnico. 

http://www.uevora.pt/ 

http://www.uevora.pt/
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AÇÃO 10 – CRIAR UMA BASE DE DADOS DE INDICADORES DE 
ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE I&DI 

 

ENQUADRAMENTO 
 

A otimização do posicionamento de uma Universidade relativamente à sua intervenção nas 

várias componentes da missão, incluindo a que se prende com as realidades de I&DI, exige, hoje 

mais do que no passado, um acompanhamento e avaliação adequados, bem como uma gestão 

cuidada e participada baseada em objetivos claros e indicadores sólidos. 

De referir que o acompanhamento consiste em analisar as atividades desenvolvidas, tendo em 

vista o planeamento anteriormente realizado e os resultados esperados. Já a avaliação pretende 

analisar os impactos gerados pelas atividades desenvolvidas, a partir das mudanças que estas 

provocam nos indicadores selecionados, e compreender as razões subjacentes a estes impactos. 

De sinalizar ainda que entre os critérios habitualmente utilizados para analisar a qualidade dos 

indicadores destacam-se23,24:  

9 Clareza – cada indicador deve apresentar uma designação simples e uma definição 

inequívoca e de fácil compreensão; 

9 Facilidade – cada indicador deve ser fácil de monitorizar, apresentando uma 

metodologia de cálculo clara e baseando-se em dados que já tenham sido recolhidos ou 

que estejam disponíveis eletronicamente; 

9 Robustez – cada indicador deve ser estatisticamente fiável e utilizar metodologias 

reconhecidas internacionalmente. 

REALIDADES ATUAIS DA UTAD 
 

Na UTAD, observam-se grandes debilidades ao nível da monitorização das atividades de I&DI. A 

Universidade não possui um sistema que permita acompanhar e avaliar as atividades 

desenvolvidas pelas unidades de I&DI, com reflexos negativos nos processos de tomada de 

decisão por parte dos órgãos competentes. 

A este respeito, é de referir que, para os Centros de I&D, no decurso deste trabalho foram 

recolhidos elementos, por exemplo, sobre os recursos humanos destas unidades, o número de 

publicações em revistas científicas com peer review, de livros e capítulos de livros, de alunos de 

                                                           
23 Laws, S., Harper, C., Jones, N. and Marcus R. (2013), Research for development – a practical guide. SAGE. 
24 Comissão Europeia (2013), EVALSED: The resource for the evaluation of Socio-Economic Development. 
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doutoramento e de doutoramentos concluídos, de modelos, patentes e protótipos, e de 

contratos com a indústria e com entidades nacionais e internacionais. No entanto, não foi 

possível obter um conjunto de elementos julgados úteis, nomeadamente sobre as colaborações 

estabelecidas com outras estruturas de I&DI e com a indústria, em particular com as empresas 

e sobre as propostas apresentadas no âmbito de programas nacionais e internacionais de 

financiamento. 

Relativamente aos Polos de I&D, conforme é visível no Anexo 2, não foi possível recolher 

informação sobre a maioria dos indicadores supracitados. Para além disso, não foi possível obter 

elementos específicos destas estruturas como os protocolos celebrados com instituições de 

ensino superior externas que os permitam diferenciar de outras unidades sem este tipo de 

acordos. 

Adicionalmente, sinaliza-se a dificuldade na obtenção de indicadores credíveis sobre os recursos 

financeiros obtidos em cada ano por cada estrutura de I&DI e pela Universidade como um todo 

(que permitam avaliar as atividades desenvolvidas e a tomada de decisões corretivas). 

RECOMENDAÇÕES 
 

Sugere-se a criação de uma base de dados de indicadores que abranja os domínios 

considerados no presente trabalho, nomeadamente gestão e organização, recursos 

humanos, produção científica, formação, prestação de serviços/inovação e 

financiamento. 

 

Sem prejuízo de outros que possam ser considerados posteriormente, propõe-se desde já na 

Tabela 44 uma bateria de indicadores para acompanhamento e avaliação das atividades de I&DI 

da UTAD. 

Tabela 44 – Indicadores para acompanhamento e avaliação das atividades de I&DI da UTAD . 

Domínio Indicador 

Gestão e organização 

Percentagem de Centros de I&D no conjunto das estruturas de I&DI 
Número de Centros de I&D com classificação superior a Bom 

Número de Polos de I&D com classificação superior a Bom 
Número médio de elementos de apoio nas estruturas de I&DI 
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Domínio Indicador 

Recursos humanos 

Número médio de membros integrados da UTAD nos Centros de I&D 
Número médio de colaboradores da UTAD nos Centros de I&D 

Número médio de membros integrados da UTAD nos Polos de I&D 
Percentagem de docentes da UTAD sem unidade de I&DI 

Percentagem de docentes da UTAD associados a entidades externas 
sem protocolo 

Produção científica 

Número de publicações em revistas com peer review por membro 
integrado 

Número de publicações em colaboração com outras instituições 
nacionais 

Número de publicações em colaboração com instituições de outros 
países 

Número de livros e capítulos de livros por membro integrado 

Formação 
Número de alunos de doutoramento por membro integrado 

Número de doutoramentos concluídos por membro integrado 

Prestação de 
serviços/inovação 

Número de contratos de prestação de serviços, por tipologia 
(empresas, autarquias, outras entidades públicas, etc.) 
Número de projetos em co-promoção com empresas 

Número de entidades a quem são prestados serviços, por tipologia 
(empresas, autarquias, outras entidades públicas, etc.) 

Número de spin-offs geradas 
Número de modelos, patentes e protótipos concedidos 

Financiamento 

Número de propostas submetidas a programas de financiamento, 
por tipologia (nacional e Comissão Europeia) 

Número de projetos de I&DI aprovados, por tipologia (nacional e 
Comissão Europeia) 

Taxa de aprovação das propostas submetidas a programas de 
financiamento, por tipologia (nacional e Comissão Europeia) 

Percentagem de receitas proveniente de projetos nacionais no total 
de receitas  

Percentagem de receitas proveniente de projetos da Comissão 
Europeia no total de receitas 

Percentagem de receitas proveniente de prestação de serviços no 
total de receitas 

 

Os dados relativos a estes indicadores deverão ser recolhidos semestralmente pelas estruturas 

centrais da Universidade. Estes dados deverão motivar um processo de reflexão por parte dos 

órgãos competentes, de modo a que seja possível corrigir trajetórias e tomar decisões que 

permitam que a UTAD se posicione como uma universidade de excelência reconhecida pelas 

atividades de I&DI desenvolvidas. 
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4.5. Cronograma 

Tendo por base as recomendações apresentadas nas secções anteriores, a Tabela 45 sintetiza, 

para cada Ação, a calendarização proposta. 

Tabela 45 – Cronograma de implementação das ações propostas. 

Ação Abr – Jun 
2016 

Jul – Set 
2016 

Out – Dez 
2016 

Jan – Mar 
2017 

Ação 1 – Explicitar as áreas 
estratégicas da UTAD     

Ação 2 – Reestruturar os Polos de 
I&D da UTAD     

Ação 3 – Reforçar as estruturas de 
apoio às atividades de I&DI     

Ação 4 – Implementar iniciativas de 
fomento das colaborações entre as 

estruturas de I&DI 
    

Ação 5 – Reforçar as relações entre 
os Centros e Polos de I&D e o 

Colégio Doutoral 
    

Ação 6 – Promover uma maior 
ligação entre a UTAD e o meio 

envolvente 
    

Ação 7 – Reforçar o financiamento 
de projetos em parceria     

Ação 8 – Aumentar as receitas 
associadas à prestação de 

serviços/projetos de inovação 
    

Ação 9 – Atrair novos investigadores 
para a UTAD     

Ação 10 – Criar uma base de dados 
de indicadores de acompanhamento 

e avaliação das atividades de I&DI 
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ANEXO 1 – FICHAS DE CARATERIZAÇÃO DOS CENTROS DE 
INVESTIGAÇÃO & DESENVOLVIMENTO DA UTAD  

 

Neste anexo apresentam-se fichas de caraterização dos Centros de I&D da UTAD. 

Cada ficha encontra-se estruturada da seguinte forma: 

9 Nome do Centro de I&D; 

9 Breve descrição do Centro de I&D, incluindo informações sobre o ano de criação, as 

áreas de enfoque e os Polos existentes; 

9 Gestão e organização, incluindo informações sobre os órgãos de gestão e os grupos de 

investigação;  

9 Recursos humanos, incluindo dados sobre o número de membros integrados, 

colaboradores e bolseiros (da UTAD e externos); 

9 Produção científica, incluindo indicadores sobre o número de publicações em revistas 

científicas com peer review e o número de livros e capítulos de livros; 

9 Formação, incluindo informações sobre os cursos doutorais associados ao Centro de 

I&D, os alunos de doutoramento e os doutoramentos concluídos; 

9 Prestação de serviços/inovação, incluindo dados sobre o número de modelos, patentes 

e protótipos, e o número de contratos com a indústria e com entidades nacionais e 

internacionais; 

9 Financiamento, incluindo dados sobre o financiamento obtido através da FCT, de 

programas nacionais como o ProDer e o ON.2, da Comissão Europeia e de contratos com 

a indústria, etc.; 

9 Avaliação FCT 2013, incluindo a classificação atribuída pela FCT na sequência do 

processo de avaliação de 2013. 

De referir que os dados incluídos nas fichas (na sua maioria referentes aos anos de 2014 e 2015) 

foram disponibilizados pelos diferentes Centros de I&D, tendo sido utilizados na sua recolha 

formulários preparados para o efeito. 

Não tendo sido possível recolher, em tempo oportuno, toda a informação julgada útil assinalam-

se os elementos em falta com a indicação n.d. 
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Nome do 
Centro de I&D CECAV – Centro de Ciência Animal e Veterinária 

 
Breve 
descrição do 
Centro de I&D 

Criado em 2001, o Centro de Ciência Animal e Veterinária (CECAV) tem como principal objetivo 
gerar novos conhecimentos nos domínios da saúde e produção animal. A sua atividade centra-se na 
realização de investigação aplicada em veterinária e zootecnia, nomeadamente, na obtenção de 
elevados níveis de eficiência na produção pecuária sem comprometer a saúde animal, a qualidade 
dos produtos e o ambiente envolvente.  

Gestão e 
Organização 

x Gestão: os órgãos do CECAV são o Conselho Diretivo (composto por 1 Diretor, 1 Diretor-
Adjunto e 2 Vice-Diretores), o Conselho Científico (constituído por todos os membros 
integrados do Centro) e o Comité de Aconselhamento Científico (composto por 2 elementos 
externos);  

x Organização: o CECAV encontra-se organizado em 3 grupos – Ciências Clínicas e Patologia; 
Segurança Alimentar e Saúde Pública; e Produção Animal. 

Ciências Clínicas e Patologia* 

Principais caraterísticas Prioridades de investigação 

� Em 2013, o grupo era composto por 14 
membros integrados e 11 colaboradores; 

� Em 2013, os membros do grupo orientaram 
14 alunos de doutoramento. 

� Saúde de animais de companhia e gado; 
� Causas das doenças e fatores de risco. 

 

Segurança Alimentar e Saúde Pública* 

Principais caraterísticas Prioridades de investigação 

� Em 2013, o grupo era composto por 10 
membros integrados e 7 colaboradores; 

� Em 2013, os membros do grupo orientaram 
14 alunos de doutoramento. 

� Zoonoses com impacto na saúde pública; 
� Patogéneses na cadeia alimentar. 

 

Produção Animal* 

Principais caraterísticas Prioridades de investigação 

� Em 2013, o grupo era composto por 11 
membros integrados e 16 colaboradores; 

� Em 2013, os membros do grupo orientaram 
5 alunos de doutoramento. 

� Sistemas de produção animal sustentável; 
� Criação e gestão animal; 
� Nutrição animal em sistemas de produção 

intensivos e extensivos; 
� Comportamento e bem-estar animal; 
� Métodos de previsão de composição 

corporal. 
 

Recursos 
humanos 
 

  

 UTAD     Externos              

Membros integrados** (2014) 33 0 

Colaboradores** (2014) 28 0 

Bolseiros** (2014) nd nd 
 

 

Produção 
científica 
 

  

Nº de publicações em revistas com peer review 
** (2014) 87  

Livros e capítulos de livros** (2014) 30 
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Formação 
 

  

Cursos doutorais** (2014) 
Ciência Animal; 

Ciências Veterinárias. 

Alunos de doutoramento** (2014) 34 

Doutoramentos concluídos** (2014) 3 

 
 

Prestação  
de serviços/ 
Inovação 
 

  

Modelos, patentes e protótipos** (2014) 0 

Contratos com a indústria** (2014) 2 

Contratos com entidades nacionais e 
internacionais** (2014) 5 

 

 

Financiamento  
(em milhares 
de euros) 
 

 

Programa 
plurianual

** 

Projetos 
FCT** 

Outros 
programas 
nacionais** 

Projetos da 
Comissão 

Europeia** 

Outros 
financiamentos 

internacionais** 

Projetos 
com a 

indústria** 

TOTAL** 

(2014) 

52,9 18,0 133,3 0,0 0,0 5,0 209,2 

 

 

 

Avaliação da 
FCT de 2013 

Bom 

* Fonte: CECAV - Relatório de Atividades 2013 | ** Fonte: Informação fornecida pelo Centro relativa a 2014 

 

  

25%

9%
64%

0% 0%
2%

Programa plurianual

Projetos FCT

Outros programas
nacionais

Projetos da Comissão
Europeia

Outros financiamentos
internacionais

Projetos  com a
indústria
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Nome do 
Centro de 
I&D CEL – Centro de Estudos em Letras 

 

Breve 
descrição 
do Centro 
de I&D 

Fundado em 2003 por docentes do Departamento de Letras da UTAD, o CEL dedica as suas 
atividades de investigação aos domínios científicos da linguística (domínio principal), estudos 
literários e estudos culturais. 

Em 2007, foi criado um Polo do CEL na Universidade de Évora. 

Gestão e 
Organização 

x Gestão: os órgãos do CEL são o Conselho Diretivo (composto por 1 Diretor e 1 Vice-Diretor), o 
Conselho Científico (constituído por todos os membros integrados) e o Comité de 
Aconselhamento Científico (composto por 3 elementos externos).  

x Organização: o CEL encontra-se organizado em 3 grupos – Ciências da Linguagem; Estudos 
Literários; e Estudos Culturais. 

Ciências da Linguagem* 

Principais caraterísticas Prioridades de investigação 

� Na UTAD, o grupo é composto por 12 
membros integrados, 3 membros 
colaboradores e um bolseiro. Na 
Universidade de Évora, o CEL é composto 
por 9 membros integrados, 20 
colaboradores e um bolseiro; 

� No ano letivo 2015/2016, os membros do 
grupo são responsáveis pela orientação 
de 13 alunos de doutoramento. 
 

� Linguística missionária; 
� Criticismo textual; 
� Linguística historial. 

 

Estudos Literários* 

Principais caraterísticas Prioridades de investigação 

� Na UTAD, o grupo é composto por 4 
membros integrados e 2 membros 
colaboradores. Na Universidade de 
Évora, o CEL é composto por 12 membros 
integrados, 10 colaboradores e um 
bolseiro; 

� No ano letivo 2015/2016, os membros do 
grupo são responsáveis pela orientação 
de 7 alunos de doutoramento. 
 

� Literatura nacional (Portuguesa, Inglesa, 
Francesa, Norte-Americana); 

� Literatura comparada (relações entre 
literatura e outras artes, relações 
interliterárias); 

� Teoria literária e metacrítica; 
� Literatura tradicional infantil. 

 

Estudos Culturais* 

Principais caraterísticas Prioridades de investigação 

� Na UTAD, o grupo é composto por 5 
membros integrados e 3 membros 
colaboradores. Na Universidade de 
Évora, o CEL é composto por 5 membros 
integrados e 4 colaboradores;  

� No ano letivo 2015/2016, os membros do 
grupo são responsáveis pela orientação 
de 22 alunos de doutoramento. 

� Etnografia; 
� Estudos documentais; 
� Paleografia; 
� Linguística; 
� Crítica textual; 
� Historiografia; 
� Drama; 
� Estudos identitários; 
� Cultura. 
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Recursos 
humanos 

  

 UTAD Externos 

Membros integrados* (2015) 21 26 

Colaboradores* (2015) 8 34 

Bolseiros* (2015) 1 2 
 

 

Produção 
científica 

 

  

Nº de publicações em revistas com peer 
review** (2014) 28 

Livros e capítulos de livros** (2014) 35 

 

 

Formação 

 

  

Cursos doutorais** (2014) 

Ciências da Cultura;  

Ciências da Linguagem;  

Estudos Literários;  

Língua e Cultura Portuguesas.  

Alunos de doutoramento* (2015) 42 

Doutoramentos concluídos** (2014) 3 

 

 

Prestação de 
serviços/ 
Inovação 

  

Modelos, patentes e protótipos** (2014) 0 

Contratos com a indústria** (2014) 0 

Contratos com entidades nacionais e 
internacionais** (2014) 0 

 

 

Financiamento  
(em milhares 
de euros) 

 

 

Programa 
plurianual** 

Projetos 
FCT** 

Outros 
programas 
nacionais** 

Projetos 
da 

Comissão 
Europeia** 

Outros 
financiamentos 

internacionais** 

Projetos 
com a 

indústria** 

TOTAL** 

(2014) 

55,5 0 0 0 0 0 55,5 

 

 

Avaliação da 
FCT de 2013 Razoável 

* Fonte: Informação fornecida pelo Centro relativa a 2015 | ** Fonte: Informação fornecida pelo Centro relativa a 2014 
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Nome do 
Centro de 
I&D 

CETRAD – Centro de Estudos Transdisciplinares para o 
Desenvolvimento 

 

Breve 
descrição 
do Centro 
de I&D 

O CETRAD é uma unidade no domínio das ciências sociais, criada em 2002 por investigadores do 
Departamento de Economia, Sociologia e Gestão da UTAD. 

Composto por investigadores multidisciplinares (sociologia, serviço social, ciências agrárias, 
economia, gestão, história, antropologia e arqueologia), o CETRAD promove a definição de 
metodologias em torno das questões do desenvolvimento rural, territorial, social e organizacional, 
aplicáveis sobretudo a áreas desfavorecidas (territórios rurais, periféricos e de baixa densidade 
populacional). 

Gestão e 
Organização 

x Gestão: os órgãos do CETRAD são o Diretor (coadjuvado por dois Diretores Adjuntos), a 
Comissão Executiva (composta pelo Diretor, pelos Diretores Adjuntos, pelos Coordenadores 
Científicos dos grupos de investigação e pelos Coordenadores Científicos das linhas temáticas 
de investigação), o Comité de Acompanhamento (constituído por 5 elementos externos) e o 
Conselho Científico (composto por todos os investigadores doutorados). 

x Organização: o CETRAD encontra-se organizado em 3 grupos de investigação – Turismo, 
Identidades e Patrimónios Culturais; Inovação, Organizações e Mercados; e Sociedade, 
Território, Recursos e Políticas. 
 

Turismo, Identidades e Patrimónios Culturais* 

Principais características Prioridades de investigação 

� Na UTAD, o grupo é composto por 4 
membros integrados e 2 membros 
colaboradores. No ISMAI, o grupo é 
composto por 12 membros integrados e 
7 colaboradores. 

� Recursos patrimoniais e paisagísticos; 
� Memória social; 
� Turismo cultural; 
� Sistemas de representação e 

identificações. 

 

Inovação, Organizações e Mercados* 

Principais caraterísticas Prioridades de investigação 

� Na UTAD, o grupo é composto por 8 
membros integrados e 3 membros 
colaboradores. No ISMAI, o grupo é 
composto por 6 membros integrados e 18 
colaboradores; 

� No ano letivo 2015/2016, os membros do 
grupo são responsáveis pela orientação de 
6 alunos de doutoramento. 

� Processos e sistemas de inovação 
territorial; 

� Formação e educação para o 
empreendedorismo; 

� Competitividade das PME; 
� Novas tendências do empreendedorismo. 

 

Sociedade, Território, Recursos e Políticas* 

Principais caraterísticas Prioridades de investigação 

� Na UTAD, o grupo é composto por 24 
membros integrados e 2 membros 
colaboradores. No ISMAI, o grupo é 
composto por 1 membro integrado e 24 
colaboradores; 

� No ano letivo 2015/2016, os membros do 
grupo são responsáveis pela orientação de 
8 alunos de doutoramento. 

� Sistemas agroalimentares e florestais; 
� Crescimento económico; 
� Exclusão social. 
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Recursos 
humanos 

  

 UTAD Externos 

Membros integrados* (2015) 36 19 

Colaboradores* (2015) 7 49 

Bolseiros* (2015) 0 0 
 

 

Produção 
científica 

  

Nº de publicações em revistas com peer 
review** (2014) 54 

Livros e capítulos de livros** (2014) 61 
 

 

Formação   

Cursos doutorais* (2015) Gestão 

Alunos de doutoramento* (2015) 14 

Doutoramentos concluídos** (2014) 10 
 

 

Prestação de 
serviços/ 
Inovação 

  

Modelos, patentes e protótipos** (2014) 0 

Contratos com a indústria** (2014) 0 

Contratos com entidades nacionais e 
internacionais** (2014) 20 

 

 

Financiamento  
(em milhares 
de euros) 
 

 

Programa 
plurianual** 

Projetos 
FCT** 

Outros 
programas 
nacionais** 

Projetos 
da 

Comissão 
Europeia** 

Outros 
financiamentos 

internacionais** 

Projetos 
com a 

indústria** 

TOTAL** 

(2014) 

30,7 1,7 11,8 70,7 12,8 0 127,7 
 

 

 
* Fonte: Informação fornecida pelo Centro relativa a 2014 

Avaliação da 
FCT de 2013 

Muito bom 

* Fonte: Informação fornecida pelo Centro relativa a 2015 | ** Fonte: Informação fornecida pelo Centro relativa a 2014. 
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Nome do 
Centro de I&D CGBA – Centro de Genómica e Biotecnologia Agrária 

 
Breve 
descrição do 
Centro de I&D 

O CGBA resulta da união de 2 centros anteriormente parte do Laboratório Associado Instituto de 
Biotecnologia e Bioengenharia (IBB): o Centro de Genómica e Biotecnologia (CGB) da UTAD e o Centro 
de Biotecnologia dos Açores (CBA) da Universidade dos Açores (UAç). 
As atividades de investigação desenvolvidas têm como objetivo fundamental colocar a biotecnologia 
ao serviço do desenvolvimento da economia regional e nacional. 

Gestão e 
Organização 

x Gestão: os órgãos do CGBA são o Conselho Diretivo, a Comissão Executiva e o Comité de 
Acompanhamento; 

x Organização: o CGBA encontra-se organizado num único grupo de investigação – Biotecnologia 
Agrária. 

 
Biotecnologia Agrária* 

Principais caraterísticas Prioridades de investigação 
� Na UTAD o grupo é composto por 11 

membros integrados e 8 membros 
colaboradores. Na UAç o grupo é composto 
por 6 membros integrados e 8 membros 
colaboradores; 

� Em 2013, os membros do grupo orientaram 
23 alunos de doutoramento. 
 

� Biotecnologia agrícola; 
� Ciências biológicas; 
� Genómica; 
� Diversidade biológica. 

 

 

Recursos 
humanos 

  

 UTAD Externos 
Membros integrados* (2013) 11 6 
Colaboradores* (2013) 8 8 
Bolseiros* (2013) nd nd 
 

 

Produção 
científica 

  

Nº de publicações em revistas com peer review 
(2014) nd 

Livros e capítulos de livros (2014) nd 
 

 

Formação 
  

Cursos doutorais (2015) nd  
Alunos de doutoramento (2015) nd 
Doutoramentos concluídos (2014) nd 
 

 

Prestação de 
serviços/ 
Inovação 

  

Modelos, patentes e protótipos (2014) nd 
Contratos com a indústria (2014) nd 
Contratos com entidades nacionais e 
internacionais (2014) nd 
  

 
 

Financiamento  
(em milhares 
de euros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 
plurianual 

Projetos 
FCT 

Outros 
programas 
nacionais 

Projetos 
da 

Comissão 
Europeia 

Outros 
financiamentos 
internacionais 

Projetos 
com a 

indústria 

TOTAL 
(2014) 

nd nd nd nd nd nd nd 

Avaliação da 
FCT de 2013 

Insuficiente 

* Fonte: FCT, Avaliação das unidades de I&D (2013)  
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Nome do 
Centro de 
I&D CIDESD – Centro de Investigação em Desporto, Saúde e 

Desenvolvimento Humano 

 

Breve 
descrição do 
Centro de 
I&D 

O CIDESD foi criado em 2007 e resultou de um acordo entre nove instituições de ensino superior: UTAD, 
Escola Superior de Enfermagem de Vila Real, Escola Superior de Desporto de Rio Maior – Instituto Politécnico 
de Santarém, Instituto Politécnico de Bragança, Instituto Politécnico de Viseu, Instituto Superior da Maia, 
Universidade da Beira Interior, Universidade da Madeira e Universidade de Évora. 

O CIDESD desenvolve as suas atividades nos domínios do desempenho desportivo, da saúde e da intervenção 
profissional e pedagógica. 

Gestão e 
Organização 

x Gestão: os órgãos de gestão do CIDESD são o Conselho Diretivo (composto por 1 Diretor e 2 Diretores 
Adjuntos), o Conselho Geral (composto pelo Diretor do Centro e por um representante de cada uma 
das 9 instituições de ensino superior), o Conselho Científico (constituído por todos os investigadores 
com doutoramento) e o Conselho de Avaliação (composto por 2 elementos externos); 

x Organização: o CIDESD encontra-se organizado em 3 grupos de investigação – GERON; STRONG; e 
CreativeLab. 

 

GERON* 

Principais caraterísticas Prioridades de investigação 

� Na UTAD, o grupo é composto por 8 membros 
integrados, 4 membros colaboradores e 4 
bolseiros. Distribuídos pelas entidades externas 
estão 14 membros integrados e 29 
colaboradores. 

� Atividade física, aptidão física e saúde ao 
longo da vida (com enfoque especial nos 
idosos); 

� Compreensão dos conhecimentos e 
capacidades necessárias à promoção, 
avaliação e monitorização da atividade 
física. 

 

STRONG* 

Principais caraterísticas Prioridades de investigação 

� Na UTAD, o grupo é composto por 5 membros 
integrados e 3 membros colaboradores. 
Distribuídos pelas entidades externas estão 18 
membros integrados, 48 colaboradores e 1 
bolseiro. 

� Modelos de desempenho (através de 
métodos computacionais de fluidos 
dinâmicos); 

� Desempenho desportivo (descrição e 
prognóstico). 

 

CreativeLab* 

Principais caraterísticas Prioridades de investigação 

� Na UTAD, o grupo é composto por 4 membros 
integrados, 4 membros colaboradores e 4 
bolseiros. Distribuídos pelas entidades externas 
estão 5 membros integrados e 22 colaboradores. 

� Comportamento coletivo (processos de 
coordenação e decisão); 

� Desenvolvimento de talentos; 
� Desporto para jovens. 
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Recursos 
humanos 

  

 UTAD Externos 

Membros integrados* (2015) 17 37 

Colaboradores* (2015) 11 99 

Bolseiros* (2015) 8 1 
 

 

Produção 
científica 

  

Nº de publicações em revistas com peer review** 
(2014) 134 

Livros e capítulos de livros** (2014) 52 

 

 

Formação 

  

Cursos doutorais* (2015) Ciências do Desporto  

Alunos de doutoramento* (2015) 0 

Doutoramentos concluídos** (2014) 8 

 

 

Prestação de 
serviços/ 
Inovação 

  

Modelos, patentes e protótipos** (2014) 0 

Contratos com a indústria** (2014) 0 

Contratos com entidades nacionais e 
internacionais** (2014) 3 

 

 

Financiamento  
(em milhares 
de euros) 

 
 

Programa 
plurianual** 

Projetos 
FCT** 

Outros 
programas 
nacionais** 

Projetos 
da 

Comissão 
Europeia** 

Outros 
financiamentos 

internacionais** 

Projetos 
com a 

indústria** 

TOTAL 
(2014)** 

52,1 0 0 0 0 0 52,1 

Avaliação da 
FCT de 2013 Muito bom 

* Fonte: Informação fornecida pelo Centro relativa a 2015. | ** Fonte: Informação fornecida pelo Centro relativa a 2014. 
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Nome do Centro 
de I&D CITAB – Centro de Investigação e de Tecnologias Agro-

Ambientais e Biológicas 
 

Breve descrição 
do Centro de 
I&D 

Criado em 2007, o CITAB foca a sua atividade de investigação no desenvolvimento de novas 
abordagens nos domínios das ciências agroalimentares, ambientais e florestais. 

Em 2011, foi criado um Polo do CITAB na Universidade do Minho, onde são desenvolvidas atividades 
no âmbito da biologia vegetal e da inovação alimentar. 

Gestão e 
Organização 

x Gestão: os órgãos do CITAB são o Conselho Diretivo (composto por 1 Diretor e 2 Vice-
Diretores), o Conselho Científico (composto por todos os membros integrados), o Comité 
Executivo (constituído por 1 Presidente e 5 outros membros) e o Comité de Acompanhamento 
(composto por 3 elementos externos); 

x Organização: o CITAB encontra-se organizado em 3 grupos de investigação – Cadeias 
Agroalimentares Sustentáveis; Engenharia de Biossistemas, e Ecointegridade. 
 

Cadeias Agroalimentares Sustentáveis* 

Principais caraterísticas Prioridades de investigação 

� Na UTAD, o grupo é composto por 39 membros 
integrados, 27 membros colaboradores e 30 
bolseiros. Na Universidade do Minho, o grupo é 
composto por 17 membros integrados, 10 
colaboradores e 13 bolseiros; 

� No ano letivo 2015/2016, os membros do grupo 
são responsáveis pela orientação de 27 alunos 
de doutoramento. 

� Cadeias de produção 
agroalimentar sustentáveis; 

� Alterações climáticas na 
agricultura; 

� Medidas de mitigação; 
� Produtos vegetais e valorização de 

coprodutos. 

 

Engenharia de Biossistemas* 

Principais caraterísticas Prioridades de investigação 

� Na UTAD, o grupo é composto por 11 membros 
integrados, 23 membros colaboradores e 4 
bolseiros. Na Universidade do Minho, o grupo é 
composto por 2 membros integrados e 4 
colaboradores; 

� No ano letivo 2015/2016, os membros do grupo 
são responsáveis pela orientação de 3 alunos de 
doutoramento. 

� Produtos agroflorestais; 
� Agricultura de precisão. 

 

Ecointegridade* 

Principais caraterísticas Prioridades de investigação 

� Na UTAD, o grupo é composto por 23 membros 
integrados, 24 membros colaboradores e 18 
bolseiros. Na Universidade do Minho, o grupo é 
composto por 3 membros integrados e 4 
colaboradores; 

� No ano letivo 2015/2016, os membros do grupo 
são responsáveis pela orientação de 2 alunos de 
doutoramento. 

� Ecossistemas; 
� Sustentabilidade; 
� Monitorização ecológica; 
� Modelação ecológica. 

 
 

Recursos 
humanos 
  

  

 UTAD Externos 

Membros integrados* (2015) 73 22 

Colaboradores* (2015) 74 18 

Bolseiros* (2015) 52 13 
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Produção 
científica 
 

  

Nº de publicações em revistas com peer 
review** (2014)  141 

Livros e capítulos de livros** (2014) 37 

 

 

Formação 
 

  

Cursos doutorais* (2015) 
Cadeias de Produção Agrícola – da mesa ao campo; 

Ciência, Tecnologia e Gestão do Mar. 

Alunos de doutoramento* (2015) 32 

Doutoramentos concluídos** (2014)  7 

 

 

Prestação de 
serviços/ 
Inovação 
 

  

Modelos, patentes e protótipos** 
(2014)  3 

Contratos com a indústria** (2014)  15 

Contratos com entidades nacionais e 
internacionais** (2014) 1 

 

 

Financiamento  
(em milhares de 
euros) 

 

 
 

 

Programa 
plurianual** 

Projetos 
FCT** 

Outros 
programas 
nacionais** 

Projetos 
da 

Comissão 
Europeia** 

Outros 
financiamentos 

internacionais** 

Projetos 
com a 

indústria** 

TOTAL 

(2014)** 

110,1 440,3 2.558,4 297,4 76,7 145,9 3.628,8 

Avaliação da 
FCT de 2013 Muito bom 

*Fonte: Informação fornecida pelo Centro relativa a 2015. | ** Fonte: Informação fornecida pelo Centro relativa a 2014 
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Nome do 
Centro de 
I&D CQVR – Centro de Química de Vila Real 

 

Breve 
descrição do 
Centro de 
I&D 

O CQVR foi criado em 2002 com a missão de desenvolver atividades de investigação em domínios 
relacionados com a química, visando explorar aplicações potencialmente inovadoras e contribuir para 
a formação de jovens investigadores. 

Gestão e 
Organização 

� Gestão: os órgãos do CQVR são o Conselho Diretivo, o Conselho Científico, a Comissão Executiva 
e a Comissão de Acompanhamento; 

� Organização: o CQVR encontra-se organizado em 4 grupos de investigação – Química dos 
Materiais; Química Orgânica Aplicada; Química Alimentar e Bioquímica; e Química Ambiental. 

Química dos Materiais* 

Principais caraterísticas Prioridades de investigação 

� O grupo é composto por 7 membros 
integrados, 11 membros colaboradores e 
5 bolseiros; 

� No ano letivo 2015/2016, os membros do 
grupo são responsáveis pela orientação 
de 2 alunos de doutoramento. 

� Nanomateriais; 
� Cerâmica; 
� (Bio)híbridos siloxano-polímero; 
� (Eletro)catalisadores. 

 

Química Orgânica Aplicada* 

Principais caraterísticas Prioridades de investigação 

� O grupo é composto por 7 membros 
integrados, 3 membros colaboradores e 4 
bolseiros; 

� No ano letivo 2015/2016, os membros do 
grupo são responsáveis pela orientação 
de 3 alunos de doutoramento. 

� Sistemas fotossensíveis;  
� Terapia fotodinâmica do cancro; 
� Corantes quase infravermelho (Near 

Infrared Dyes); 
� Sistemas supramoleculares calixarenos. 

 

Química Alimentar e Bioquímica* 

Principais caraterísticas Prioridades de investigação 

� O grupo é composto por 5 membros 
integrados, 5 colaboradores e 2 
bolseiros; 

� No ano letivo 2015/2016, os membros do 
grupo são responsáveis pela orientação 
de 1 aluno de doutoramento. 

� Qualidade alimentar; 
� Segurança alimentar; 
� Benefícios para a saúde. 

 

Química Ambiental* 

Principais caraterísticas Prioridades de investigação 

� O grupo é composto por 8 membros 
integrados, 2 colaboradores e 4 
bolseiros; 

� No ano letivo 2015/2016, os membros do 
grupo são responsáveis pela orientação 
de 2 alunos de doutoramento. 

� Processos de oxidação avançados; 
� Subprodutos e gestão e valorização de 

resíduos; 
� Fertilidade do solo; 
� Hidrogeologia. 
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Recursos 
humanos 
 

  

 UTAD Externos 

Membros integrados* (2015) 27 0 

Colaboradores* (2015) 21 0 

Bolseiros* (2015) 15 0 
 

Produção 
científica 
 

  

Nº de publicações em revistas com peer review** (2014)  59 

Livros e capítulos de livros** (2014)   1 
 

Formação 
 

  

Cursos doutorais* (2015) Cadeias de Produção Agrícola – 
da mesa ao campo 

Alunos de doutoramento* (2015)   8 

Doutoramentos concluídos** (2014)   2 
 

 

Prestação de 
serviços/ 
Inovação 
 

  

Modelos, patentes e protótipos** (2014)  1 

Contratos com a indústria** (2014)  7 

Contratos com entidades nacionais e internacionais** 
(2014) 0 

 

 

Financiamento  
(em milhares 
de euros) 

 

 
 

Programa 
plurianual** 

Projetos 
FCT** 

Outros 
programas 
nacionais** 

Projetos 
da 

Comissão 
Europeia** 

Outros 
financiamentos 

internacionais** 

Projetos com a 
indústria** 

TOTAL 

(2014)
** 

69,0 300,0 513,0 0,00 0,00 

*o valor 
correspondente 

está 
incorporado em 

outros 
programas 
nacionais 

882,0 

Avaliação da 
FCT de 2013 

Bom 

*Fonte: Informação fornecida pelo Centro relativa a 2015. | ** Fonte: Informação fornecida pelo Centro relativa a 2014 
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ANEXO 2 – FICHAS 
DE CARATERIZAÇÃO 

DOS POLOS DE 
INVESTIGAÇÃO & 

DESENVOLVIMENTO 
DA UTAD  
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ANEXO 2 – FICHAS DE CARATERIZAÇÃO DOS POLOS DE 
INVESTIGAÇÃO & DESENVOLVIMENTO DA UTAD  

 

 

Neste anexo apresentam-se fichas de caraterização dos Polos de I&D da UTAD. 

Cada ficha dos Polos de I&D encontra-se estruturada da seguinte forma: 

9 Nome do Polo de I&D; 

9 Breve descrição do Centro a que o Polo de I&D se encontra associado; 

9 Gestão e organização, incluindo informações sobre os órgãos de gestão do Polo e os 

grupos de investigação;  

9 Recursos humanos, incluindo dados sobre o número de membros integrados, 

colaboradores e bolseiros da UTAD; 

9 Produção científica, incluindo indicadores sobre o número de publicações em revistas 

científicas com peer review e o número de livros e capítulos de livros dos recursos 

humanos da UTAD; 

9 Formação, incluindo informações sobre os cursos doutorais associados ao Polo de I&D, 

os alunos de doutoramento e os doutoramentos concluídos; 

9 Prestação de serviços/inovação dos recursos humanos da UTAD, incluindo dados sobre 

o número de modelos, patentes e protótipos, e o número de contratos com a indústria 

e com entidades nacionais e internacionais; 

9 Financiamento, incluindo dados sobre o financiamento obtido pelo Polo de I&D da 

UTAD; 

9 Avaliação FCT 2013, incluindo a classificação atribuída pela FCT ao Centro a que o Polo 

de I&D se encontra associado na sequência do processo de avaliação de 2013. 

De referir que os dados incluídos nas fichas (na sua maioria referentes aos anos de 2014 e 2015) 

foram disponibilizados pelos diferentes Polos de I&D, tendo sido utilizados na sua recolha 

formulários preparados para o efeito. 

Não tendo sido possível recolher, em tempo oportuno, toda a informação julgada útil assinalam-

se os elementos em falta com a indicação n.d. Deve ser salientado o facto de serem muito 

significativos os elementos em falta. 
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Nome do Polo 
de I&D CEMUC – Centro de Engenharia Mecânica 

 
Breve 
descrição do 
Centro de I&D 
a que está 
associado 

Criado em 1995, o CEMUC tem como objetivo principal desenvolver atividades de investigação nas 
áreas de engenharia mecânica e de materiais. O CEMUC encontra-se organizado em 7 grupos de 
investigação: Sistemas Avançados de Produção; Engenharia de Superfícies, Nanomateriais e 
Microfabricação; Integridade Estrutural; Sensores e Nanoelectroquímica; Mineração e Matérias-
Primas; e Bioengenharia e Síntese de Polímeros. Atualmente, o CEMUC tem Polos na Universidade 
do Porto (UP) e na UTAD. 

Gestão e 
Organização 

x Gestão: nd 

x Organização: no Polo da UTAD as atividades desenvolvidas pelo CEMUC inserem-se no grupo 
- Mineração e matérias-primas. 

Mineração e Matérias-Primas* 

Principais caraterísticas Prioridades de Investigação 

� Integra 5 membros da UTAD. 
 

� Restrições ambientais ligadas à 
exploração de matérias-primas; 

� Uso de processos de exploração 
otimizados; 

� Novas ferramentas para atividades de 
mineração; 

� Robótica; 
� Substituição de matérias-primas. 

 
 

Recursos 
humanos da 
UTAD  
 

Membros integrados* (2015) 5 

Colaboradores (2015) nd 

Bolseiros (2015) nd 
 

 

Produção 
científica dos 
recursos 
humanos da 
UTAD 

Nº de publicações em revistas com peer 
review (2014) nd 

Livros e capítulos de livros (2014) nd 
 

Formação 
associada aos 
recursos 
humanos da 
UTAD 

 

Cursos doutorais* (2015) Geologia; Quaternário, Materiais e Culturas; 
Ciências da Terra e da Vida. 

Alunos de doutoramento (2015) nd 

Doutoramentos concluídos (2014)  nd 
 

 

Prestação de 
serviços/ 
Inovação dos 
recursos 
humanos da 
UTAD 

Modelos, patentes e protótipos (2014) nd 

Contratos com a indústria (2014) nd 

Contratos com entidades nacionais e 
internacionais (2014) nd 

  
 

Financiamento 
da UTAD (em 
milhares de 
euros) 

nd 

Avaliação da 
FCT de 2013 Bom 

*Fonte: Informação fornecida pelo Polo relativa a 2015. 
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Nome do Polo 
de I&D 

Cgeo – Centro de Geociências 

 
Breve 
descrição do 
Centro de I&D 
a que está 
associado 

O Cgeo foi criado na Universidade de Coimbra (UC), e tem como membros institucionais a UTAD, o 
Instituto Politécnico de Tomar e o Instituto Terra e Memória. 
O Cgeo encontra-se organizado nos seguintes grupos de investigação: Geoquímica; Geotecnologia; 
Quaternário e Pré-história; e Geologia Sedimentar e Registos Fósseis. 
Todos os membros institucionais atuam continuamente na valorização do conhecimento, da 
criatividade e da investigação, contribuindo decisivamente para o progresso da ciência e 
tecnologia.  

Gestão e 
Organização 

x Gestão: nd; 

x Organização: no Polo da UTAD, o Cgeo desenvolve atividades de investigação no grupo 
geologia sedimentar e registos fósseis.  

Geologia Sedimentar e Registos Fósseis * 

Principais caraterísticas Prioridades de Investigação 

� O Polo na UTAD é composto por 2 
membros integrados. 

 

� Estratigrafia; 
� Análise de bacias; 
� Geoconservação. 

 
 

Recursos 
humanos da 
UTAD  
 

 

Membros integrados* (2015) 2 

Colaboradores* (2015) 0 

Bolseiros* (2015) 0 
 

Produção 
científica dos 
recursos 
humanos da 
UTAD 

 

Nº de publicações em revistas com peer 
review (2014) nd 

Livros e capítulos de livros (2014) nd 

Formação 
associada aos 
recursos 
humanos da 
UTAD 
 

 

Cursos doutorais* (2015) Geologia; Quaternário, Materiais e 
Culturas; Ciências da Terra e da Vida. 

Alunos de doutoramento* (2015)  0 

Doutoramentos concluídos** (2014)  5 
 

 

Prestação de 
serviços/ 
Inovação dos 
recursos 
humanos da 
UTAD 

 

Modelos, patentes e protótipos (2014) nd 

Contratos com a indústria (2014) nd 

Contratos com entidades nacionais e 
internacionais (2014) nd 

 
 

Financiamento 
da UTAD (em 
milhares de 
euros)  

9,5** 
 

 

Avaliação da 
FCT de 2013 Excelente 

*Fonte: Informação fornecida pelo Polo relativa a 2015. | ** Fonte: Informação fornecida pelo Polo relativa a 2014 
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Nome do Polo 
de I&D CIDTFF – Centro de Investigação em Didática e 

Tecnologia na Formação de Formadores 
 

Breve 
descrição do 
Centro de I&D 
a que está 
associado 

Criado em 1994, o CIDTFF é uma unidade de investigação da UA e encontra-se organizado em 4 grupos: 
Linguagens, Teorias e Práticas de Educação e Supervisão; Ciência, Ensino, Aprendizagem e Sociedade; 
Comunicação, Media e Ambientes Digitais e Virtuais em Educação; e Políticas, Organizações, Avaliação 
e Liderança. O CIDTFF tem ainda uma estrutura de apoio à investigação - o Laboratório de Didática de 
Ciências e Tecnologia (LabDCT-CIDTFF), que foi criado ao abrigo de um protocolo entre a UTAD e a UA, 
e está localizado nas instalações da Escola de Ciências e Tecnologia da UTAD.  

Gestão e 
Organização 

x Gestão: nd; 
x Organização: no Polo da UTAD, os membros do CIDTFF inserem-se em 2 grupos de investigação - 

Ciência, Ensino, Aprendizagem e Sociedade; e Comunicação, Media e Ambientes Digitais e Virtuais 
em Educação.  

 Ciência, Ensino, Aprendizagem e Sociedade 

Principais caraterísticas Prioridades de Investigação 

� nd � Educação formal e não-formal; 
� Literacia científica; 
� Popularização da ciência; 
� Interfaces de educação e ciência. 

Comunicação, Media e Ambientes Digitais e Virtuais em Educação 

Principais caraterísticas Prioridades de Investigação 

� nd � Literacia tecnológica; 
� Ensino e aprendizagem à distância; 
� Ambientes individuais de aprendizagem; 
� Recursos multimédia. 

 

Recursos 
humanos da 
UTAD  
 

Membros integrados* (2015) 6  

Colaboradores (2015) nd 

Bolseiros (2015) nd 
 

 

Produção 
científica dos 
recursos 
humanos da 
UTAD 

Nº de publicações em revistas com peer 
review** (2014) 33 

Livros e capítulos de livros** (2014) 13 
 

Formação 
associada aos 
recursos 
humanos da 
UTAD 

 

Cursos doutorais* (2015) 
Didática de Ciências e Tecnologias; 
Ciências Físicas. 

Alunos de doutoramento* (2015)  17 

Doutoramentos concluídos** (2014)  4 
 

 

Prestação de 
serviços/ 
Inovação dos 
recursos 
humanos da 
UTAD 

 

Modelos, patentes e protótipos (2014) nd 

Contratos com a indústria (2014) nd 

Contratos com entidades nacionais e 
internacionais (2014) nd 
  

Financiamento 
da UTAD (em 
milhares de 
euros) 

5,0**  

Avaliação da 
FCT de 2013 Bom 

*Fonte: Informação fornecida pelo Polo relativa a 2015. | ** Fonte: Informação fornecida pelo Polo relativa a 2014 
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Nome do Polo 
de I&D 

CIIE - Centro de Investigação e Intervenção 
Educativas 

 
Breve 
descrição do 
Centro de I&D 
a que está 
associado 

O CIIE foi fundado em 1988 na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da UP, e tem como 
membros institucionais a UTAD, a Faculdade de Letras da UP, o Instituto Superior de Serviço Social do 
Porto e a Universidade Portucalense. 
O CIIE encontra-se organizado em 4 grupos: Política, Políticas e Participação; Formação, Saberes e 
Contextos de Trabalho e de Educação; Cidadanias, Diversidades e Conhecimento Histórico; e Inovação, 
Criatividade e Desenvolvimento Local em Educação. 

Gestão e 
Organização 

x Gestão: nd; 
x Organização: no Polo da UTAD, as atividades do CIIE encontram-se inseridas no grupo - Formação, 

Saberes e Contextos de Trabalho e de Educação.  
 

Formação, Saberes e Contextos de Trabalho e de Educação* 

Principais caraterísticas Prioridades de Investigação 

� O Polo é composto por 4 membros 
integrados. 

� Educação e formação em contextos 
escolares e profissionais, com foco no 
conhecimento e na aprendizagem 
profissional, no currículo, nas identidades 
profissionais e nas políticas educacionais. 

 
 

Recursos 
humanos da 
UTAD  
 

Membros integrados* (2014) 4 

Colaboradores (2014) nd 

Bolseiros (2014) nd 
 

 

Produção 
científica dos 
recursos 
humanos da 
UTAD 

Nº de publicações em revistas com peer review 
(2014) nd 

Livros e capítulos de livros (2014) nd 
 

Formação 
associada aos 
recursos 
humanos da 
UTAD 

 

Cursos doutorais (2015) nd 

Alunos de doutoramento (2015) nd 

Doutoramentos concluídos (2014) nd 
  

 

Prestação de 
serviços/ 
Inovação dos 
recursos 
humanos da 
UTAD 

 

Modelos, patentes e protótipos (2014) nd 

Contratos com a indústria (2014) nd 

Contratos com entidades nacionais e 
internacionais (2014) nd 

  

Financiamento 
da UTAD (em 
milhares de 
euros) 

nd 

Avaliação da 
FCT de 2013 Muito bom 

 ** Fonte: Informação fornecida pelo Polo relativa a 2014 
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Nome do Polo 
de I&D CITAR – Centro de Investigação em Ciências e 

Tecnologias das Artes 
 

Breve 
descrição do 
Centro de I&D 
a que está 
associado 

Criado em 2004, o CITAR dedica a sua atividade à investigação teórica e aplicada na produção artística. 

Desde o início de 2014, o CITAR apresenta uma nova estrutura composta por 5 grupos de investigação: 
Arte Visual e Interativa; Computação Musical e Sonora; Estudos de Arte e Património; Estudos de 
Conservação; e Teoria das Artes. 

Gestão e 
Organização 

x Gestão: nd; 

x Organização: no Polo da UTAD, a investigação realizada insere-se no grupo Teoria das Artes. 

Teoria das Artes* 

Principais caraterísticas Prioridades de Investigação 

� O Polo é composto por 3 investigadores da 
UTAD. 

� nd 

 
 

Recursos 
humanos da 
UTAD 

 

Membros integrados* (2014) 3 

Colaboradores (2014) nd 

Bolseiros (2014) nd 

 

 

Produção 
científica dos 
recursos 
humanos da 
UTAD 

Nº de publicações em revistas com peer review 
(2014) nd 

Livros e capítulos de livros (2014) nd 
 

Formação 
associada aos 
recursos 
humanos da 
UTAD 

 

Cursos doutorais (2015) nd 

Alunos de doutoramento (2015) nd 

Doutoramentos concluídos (2014) nd 

 

 

Prestação de 
serviços/ 
Inovação dos 
recursos 
humanos da 
UTAD 

 

Modelos, patentes e protótipos (2014) nd 

Contratos com a indústria (2014) nd 

Contratos com entidades nacionais e 
internacionais (2014) nd 

  

Financiamento 
da UTAD (em 
milhares de 
euros) 

nd 

Avaliação da 
FCT de 2013 Bom 

 * Fonte: Informação fornecida pelo Polo relativa a 2014 
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Nome do Polo 
de I&D C-MADE - Centro de Materiais e Tecnologias 

Construtivas 
 

Breve 
descrição do 
Centro de I&D 
a que está 
associado 

Criado em 2007, o C-MADE é um centro da Universidade da Beira Interior, que concentra a sua 
investigação num único grupo de investigação - Materiais e Tecnologias Construtivas.  
O grupo desenvolve atividades de investigação em quatro prioridades de investigação: Materiais e 
ligantes sustentáveis; Comportamento mecânico e durabilidade; Eficiência energética e meio ambiente; 
e Eficiência dos recursos e matérias-primas. No ano de 2013, foi criado um Polo do C-MADE na UTAD. 

Gestão e 
Organização 

x Gestão: nd; 
x Organização: no Polo da UTAD, o C-MADE desenvolve as suas atividades de investigação nas 4 

prioridades supramencionadas.  

Materiais e Tecnologias Construtivas* 

Principais caraterísticas Prioridades de Investigação 

� O Polo é composto por 7 membros 
integrados e 2 membros colaboradores. 

� Materiais e ligantes sustentáveis; 
� Comportamento mecânico e 

durabilidade; 
� Eficiência energética e meio ambiente; 
� Eficiência dos recursos e matérias-

primas. 
 

 

Recursos 
humanos da 
UTAD  
 

Membros integrados* (2015) 7 

Colaboradores* (2015) 2 

Bolseiros* (2015) 0 
 

 

Produção 
científica dos 
recursos 
humanos da 
UTAD 

Nº de publicações em revistas com peer 
review** (2014) 6 

Livros e capítulos de livros** (2014) 2 
 

Formação 
associada aos 
recursos 
humanos da 
UTAD 
 

 

Cursos doutorais* (2015) Engenharia Civil (disponibilizado pela 
Universidade da Beira Interior) 

Alunos de doutoramento (2015)  nd 

Doutoramentos concluídos** (2014)  1 
 

 

Prestação de 
serviços/ 
Inovação dos 
recursos 
humanos da 
UTAD 

Modelos, patentes e protótipos* (2014) 1 

Contratos com a indústria (2014) nd 

Contratos com entidades nacionais e 
internacionais (204) nd 

  
 

Financiamento 
da UTAD (em 
milhares de 
euros)   

14,0** 

Avaliação da 
FCT de 2013 Bom 

*Fonte: Informação fornecida pelo Polo relativa a 2015. | ** Fonte: Informação fornecida pelo Polo relativa a 2014 
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Nome do Polo 
de I&D CMAT-UTAD – Centro de Matemática da UTAD 

 
Breve 
descrição do 
Centro de I&D 
a que está 
associado 

O Centro de Matemática da UTAD (CMAT-UTAD) foi criado em 2007 com o objetivo de promover a investigação científica no 
domínio da matemática, tanto ao nível fundamental como ao nível das aplicações.  
O CMAT-UTAD é, desde janeiro de 2015, um Polo do Centro de Matemática da Universidade do Minho. 

Gestão e 
Organização 

x Gestão: nd; 
x Organização: no Polo da UTAD, o CMAT-UTAD encontra-se organizado em 4 grupos de investigação - Álgebra, Lógica e 

Computação; Geometria, Topologia e Relatividade Geral; Análise e Aplicações; e Estatística, Probabilidade Aplicada e Investigação 
Operacional.  

Álgebra, Lógica e Computação* 
Principais caraterísticas Prioridades de Investigação 

� Este grupo é composto por 2 membros integrados e 2 
membros colaboradores; 

� Teoria das matrizes; 
� Álgebra linear numérica; 
� Teoria de semigrupos; 
� Teoria estrutural da demonstração;  
� Teoria de autómatos. 

 

Geometria, Topologia e Relatividade Geral* 
Principais caraterísticas Prioridades de Investigação 

� Este grupo é composto por 3 membros integrados e 2 
membros colaboradores. 

� Topologia algébrica; 
� Geometria diferencial; 
� Relatividade geral; 
� Teoria de cordas; 
� Gravitação quântica. 

 

Análise e Aplicações* 
Principais caraterísticas Prioridades de Investigação 

� Este grupo é composto por 4 membros integrados e 3 
membros colaboradores; 

� Orientação de 1 aluno de doutoramento (em 
2015/2016). 

� Sistemas dinâmicos; 
� Equações diferenciais; 
� Análise numérica. 

 

Estatística, Probabilidade Aplicada e Investigação Operacional* 
Principais caraterísticas Prioridades de Investigação 

� Este grupo é composto por 3 membros integrados e 5 
membros colaboradores. 

� Bioestatística; 
� Probabilidade aplicada; 
� Modelação estocástica.  

 

Recursos 
humanos da 
UTAD  
 

Membros integrados* (2015) 12 
Colaboradores* (2015) 12 
Bolseiros (2015) nd 
 

 

Produção 
científica dos 
recursos 
humanos da 
UTAD 

Nº de publicações em revistas com peer review (2014) nd 
Livros e capítulos de livros (2014) nd 

 

Formação 
associada aos 
recursos 
humanos da 
UTAD 
 

 

Cursos doutorais* (2015) Matemática (disponibilizado pela Universidade de 
Chester) 

Alunos de doutoramento* (2015)  1 
Doutoramentos concluídos (2014)  nd 
 

 

Prestação de 
serviços/ 
Inovação dos 
recursos 
humanos da 
UTAD 

 

Modelos, patentes e protótipos (2014) nd  
Contratos com a indústria (2014) nd 
Contratos com entidades nacionais e internacionais (2014) nd 
  

Financiamento 
da UTAD (em 
milhares de 
euros) 

nd 

Avaliação da 
FCT de 2013 

Bom 

*Fonte: Informação fornecida pelo Polo relativa a 2015 
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Nome do Polo 
de I&D IF – Instituto de Filosofia 

 
Breve 
descrição do 
Centro de I&D 
a que está 
associado 

O Instituto de Filosofia (IF) é uma unidade da UP, que se encontra organizada em 3 grupos de investigação: 
Filosofia da Educação; Filosofia Medieval e Pré-Moderna; e Filosofia Moderna e Contemporânea. O IF tem 
como membros institucionais seis universidades (incluindo a UTAD) e um politécnico, e é composto por 52 
membros integrados, 30 investigadores e 100 colaboradores. 

Gestão e 
Organização 

x Gestão: nd; 
x Organização: no Polo da UTAD, o IF desenvolve as suas atividades de investigação nos domínios do 

Centro, e encontra-se organizado em 4 grupos de investigação: Filosofia da Educação; Filosofia e Espaço 
Público; Filosofia em Portugal; e Filosofia Medieval.  

Filosofia da Educação* 
Principais caraterísticas Prioridades de Investigação 

� O grupo é composto por 2 membros integrados e 1 
membro colaborador; 

� Orientação de um aluno de doutoramento (em 
2015/2016). 

� Filosofia da educação e 
contemporaneidade; 

� Filosofia da educação no mundo 
lusófono. 

 

Filosofia e Espaço Público* 
Principais caraterísticas Prioridades de Investigação 

� O grupo é composto por 4 membros integrados e 5 
membros colaboradores; 

� Orientação de 5 alunos de doutoramento (em 
2015/2016). 

� nd 

 

Filosofia em Portugal* 
Principais caraterísticas Prioridades de Investigação 

� O grupo é composto por 2 membros integrados. � nd 
 

Filosofia Medieval* 
Principais caraterísticas Prioridades de Investigação 

� O grupo é composto por 1 membro integrado.  � nd 
 

 

Recursos 
humanos da 
UTAD  
 

Membros integrados* (2015) 8 

Colaboradores* (2015) 6 

Bolseiros* (2015) 0 
 

 

Produção 
científica dos 
recursos 
humanos da 
UTAD 

Nº de publicações em revistas com peer review 
(2014) nd 

Livros e capítulos de livros (2014) nd 
 

Formação 
associada aos 
recursos 
humanos da 
UTAD 
 

 

Cursos doutorais* (2015) Ciências da Educação 

Alunos de doutoramento* (2015)  6 

Doutoramentos concluídos (2014)  nd 
 

 

Prestação de 
serviços/ 
Inovação dos 
recursos 
humanos da 
UTAD 

Modelos, patentes e protótipos (2014) nd 

Contratos com a indústria (2014) nd 

Contratos com entidades nacionais e 
internacionais (2014) nd 

 

Financiamento 
da UTAD (em 
milhares de 
euros)   

nd 

Avaliação da 
FCT de 2013 Muito bom 

*Fonte: Informação fornecida pelo Polo relativa a 2015. 
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Nome do Polo 
de I&D CIENER/INEGI – Centro de Investigação em Energias 

Renováveis/ Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia 
Mecânica e Engenharia Industrial  

Breve 
descrição do 
Centro de I&D 
a que está 
associado 

Criado em 1986, fruto da colaboração entre os Departamentos de Engenharia Mecânica (DEMec) e de 
Engenharia e Gestão Industrial (DEGI) da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), o 
INEGI é um Instituto de novas tecnologias, e de interface da universidade com a indústria.  

Este centro integra o Laboratório Associado de Energia, Transportes e Aeronáutica (LAETA), constituindo 
uma rede nacional de investigação juntamente com o Instituto de Engenharia Mecânica da Faculdade 
de Engenharia da UP, o Centro de Ciência e Tecnologia em Aeronáutica e Espaciais do Instituto Superior 
Técnico de Lisboa, o Laboratório de Aeronáutica Industrial da UC e o Centro de Ciência e Tecnologia 
Aeroespacial da Universidade da Beira Interior (UBI).  

A atividade de investigação científica abrange as áreas das novas tecnologias e processos avançados de 
produção, a mecânica experimental, a mecânica aplicada, a energia, os novos materiais e o 
desenvolvimento de produtos e sistemas. 

Gestão e 
Organização 

x Gestão: nd; 
x Organização: nd. 

 

Nome do grupo de Investigação (nd)* 

Principais caraterísticas Prioridades de Investigação 

� O Polo é composto por 3 membros 
integrados, 8 membros colaboradores e 2 
bolseiros. 

� nd 

 

Recursos 
humanos da 
UTAD  
 

  

Membros integrados* (2015) 3 

Colaboradores* (2015) 8 

Bolseiros* (2015) 2 
 

 

Produção 
científica dos 
recursos 
humanos da 
UTAD 

Nº de publicações em revistas com peer review 
(2014) nd 

Livros e capítulos de livros (2014) nd 
 

Formação 
associada aos 
recursos 
humanos da 
UTAD 

 

 

Cursos doutorais* (2015) nd 

Alunos de doutoramento* (2015)  2 

Doutoramentos concluídos (2014)  nd 
 

 

Prestação de 
serviços/ 
Inovação dos 
recursos 
humanos da 
UTAD 

 

Modelos, patentes e protótipos (2014) nd 

Contratos com a indústria (2014) nd 

Contratos com entidades nacionais e 
internacionais (2014) nd 

  

Financiamento 
da UTAD (em 
milhares de 
euros) 

nd 

Avaliação da 
FCT de 2013 Bom 

*Fonte: Informação fornecida pelo Polo relativa a 2015. 
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Nome do Polo 
de I&D 

INESC TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e 
Computadores, Tecnologia e Ciência  

Breve 
descrição do 
Centro de I&D 
a que está 
associado 

O INESC TEC é um Laboratório Associado com 30 anos de experiência em investigação e desenvolvimento e 
em transferência de tecnologia. Com sede no Porto e Polos em Braga e Vila Real, o INESC TEC agrega 12 
Centros de I&D, e uma unidade associada com competências complementares e vocacionadas para o mercado 
internacional. 
O Instituto é composto por 300 doutorados e mais de 800 colaboradores, constituindo um núcleo denso de 
desenvolvimento científico e tecnológico em Portugal.  

Gestão e 
Organização 

x Gestão: nd; 
x Organização: no Polo da UTAD, o INESC TEC encontra-se organizado em 3 grupos de investigação: 

Tecnologias de Eletrónica, Instrumentação e Controlo em Sistemas Distribuídos e Inteligentes; 
Tecnologias de Informação, Ambientes Virtuais e Acessibilidades; e Fotónica Aplicada e Energia. 

Tecnologias de Eletrónica, Instrumentação e Controlo em Sistemas Distribuídos e Inteligentes* 

Principais caraterísticas Prioridades de Investigação 
� O grupo é composto por 7 membros integrados, 

3 membros colaboradores e 6 bolseiros; 
� Orientação de 3 alunos de doutoramento (em 

2015/2016). 

� Sensores e redes sensoriais distribuídas; 
� Modelação e otimização; 
� Robótica. 

 

Tecnologias de Informação, Ambientes Virtuais e Acessibilidades* 
Principais caraterísticas Prioridades de Investigação 

� O grupo é composto por 11 membros integrados, 
6 membros colaboradores e 12 bolseiros; 

� Orientação de 15 alunos de doutoramento (em 
2015/2016). 

� Tecnologias da informação e comunicação; 
� Tecnologias de apoio e acessibilidade; 
� Computação gráfica e visão por 

computador. 
 

Fotónica Aplicada e Energia* 
Principais caraterísticas Prioridades de Investigação 

� O grupo é composto por 4 membros integrados e 
2 membros colaboradores. 

� nd 
 

 

 

Recursos 
humanos da 
UTAD  
 

Membros integrados* (2015) 22 

Colaboradores* (2015) 11 

Bolseiros* (2015) 18 
 

 

Produção 
científica dos 
recursos 
humanos da 
UTAD 

Nº de publicações em revistas com peer review** 
(2014) 15 

Livros e capítulos de livros** (2014) 9 
 

Formação 
associada aos 
recursos 
humanos da 
UTAD 
 
 

 

Cursos doutorais* (2015) 
Engenharia Eletrónica e Computadores; 
Informática 

Alunos de doutoramento* (2015) 18 
Doutoramentos concluídos** (2014) 9 
 

 

Prestação de 
serviços/ 
Inovação dos 
recursos 
humanos da 
UTAD 

Modelos, patentes e protótipos** (2014) 2 
Contratos com a indústria** (2014) 1 
Contratos com entidades nacionais e 
internacionais (2014) nd 

 

Financiamento 
da UTAD (em 
milhares de 
euros) 

442,8** 

Avaliação da 
FCT de 2013 Excelente 

*Fonte: Informação fornecida pelo Polo relativa a 2015. | ** Fonte: Informação fornecida pelo Polo relativa a 2014 
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Nome do Polo de 
I&D LabCom.IFP – Comunicação, Filosofia e Humanidades 

 
Breve descrição do 
Centro de I&D a que 
está associado 

O LabCom.IFP é uma unidade de investigação fruto da fusão de duas unidades sediadas na 
Faculdade de Artes e Letras da Universidade da Beira Interior (LabCom) com o Instituto de Filosofia 
Prática (IFP). O LabCom.IFP encontra-se organizado em 3 grupos: Meios de Comunicação Social; 
Filosofia Prática; e Artes e Humanidades. Em 2012, foi criado um Polo do LabCom.IFP na UTAD. 

Gestão e 
Organização 

x Gestão: nd; 
x Organização: no Polo da UTAD, o LabCom.IFP encontra-se organizado em 2 grupos de 

investigação: Informação e Persuasão; e Cultura e Novas Humanidades. 

Informação e Persuasão* 

Principais caraterísticas Prioridades de Investigação 

� O grupo é composto por 6 
membros integrados. 

� Informação e comunicação específica da Internet; 
� Especificidades do jornalismo on-line; 
� Aspetos persuasivos da publicidade comercial 

contemporânea; 
� Jornalismo para telemóveis; 
� Uso da “persuasão oculta” explícita nas relações 

públicas e lobbying. 
 

Cultura e Novas Humanidades* 

Principais caraterísticas Prioridades de Investigação 

� O grupo é composto por 1 
membro integrado. 

� nd 

 
 

Recursos humanos 
da UTAD  
 

Membros integrados* (2015) 7 

Colaboradores* (2015) 0 

Bolseiros* (2015) 0 
 

 

Produção científica 
dos recursos 
humanos da UTAD 

Nº de publicações em revistas com peer 
review (2014) nd 

Livros e capítulos de livros (2014) nd 
 

Formação 
associada aos 
recursos humanos 
da UTAD 

 

Cursos doutorais (2015) nd 

Alunos de doutoramento (2015) nd 

Doutoramentos concluídos (2014) nd 
  

 

Prestação de 
serviços/ Inovação 
dos recursos 
humanos da UTAD 

Modelos, patentes e protótipos (2014) nd 

Contratos com a indústria (2014) nd 

Contratos com entidades nacionais e 
internacionais (2014) nd 

 

Financiamento da 
UTAD (em milhares 
de euros) 

nd 

Avaliação da FCT de 
2013 Bom 

*Fonte: Informação fornecida pelo Polo relativa a 2015.  
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Nome do Polo 
de I&D LAETA – Laboratório Associado de Energia, Transportes 

e Aeronáutica  

Breve 
descrição do 
Centro de I&D 
a que está 
associado 

O LAETA é um laboratório que tem como missão desenvolver uma rede de investigação e 
desenvolvimento nas áreas da energia, transportes e aeronáutica. 

O LAETA é composto por 4 Unidades de Investigação: o Instituto de Engenharia Mecânica (IDMEC/UL), 
o Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial (INEGI/UP), a Associação para o 
Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial (ADAI/UC) e o Grupo de Investigação em Aeronáutica e 
Astronáutica (AEROG/UBI). 

Gestão e 
Organização 

nd 

 

Grupo de Investigação 

Principais caraterísticas Prioridades de Investigação 

� nd � nd 

 
 

Recursos 
humanos da 
UTAD 

 

Membros integrados* (2015) 1 

Colaboradores* (2015) 0 

Bolseiros* (2015) 0 
 

Produção 
científica dos 
recursos 
humanos da 
UTAD 

Nº de publicações em revistas com peer review 
(2014) nd 

Livros e capítulos de livros (2014) nd 
 

Formação 
associada aos 
recursos 
humanos da 
UTAD 

 

Cursos doutorais (2015) nd 

Alunos de doutoramento (2015) nd 

Doutoramentos concluídos (2014) nd 
  

 

Prestação de 
serviços/ 
Inovação dos 
recursos 
humanos da 
UTAD 

 

Modelos, patentes e protótipos (2014) nd 

Contratos com a indústria (2014) nd 

Contratos com entidades nacionais e 
internacionais (2014) nd 

Financiamento 
da UTAD (em 
milhares de 
euros) 

nd 

Avaliação da 
FCT de 2013 Muito bom 

*Fonte: Informação fornecida pelo Polo relativa a 2015.  

 


