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INTRODUÇÃO 
O Plano de Atividades para 2021 identifica 52 atividades alinhadas com os Eixos e 

Objetivos Estratégicos do Plano Estratégico 2017-2021. 

Estas atividades foram alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) preconizadas pela Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável, em que se define 

as  prioridades e aspirações do desenvolvimento 

sustentável global para 2030 e procura mobilizar 

esforços globais à volta de um conjunto de 

objetivos e metas comuns. São 17 ODS que representam um apelo urgente à ação de 

todos os países – desenvolvidos e em desenvolvimento – para uma parceria global. 

2021 foi um ano de muitos percalços, e acima de tudo pelas restrições provocadas pela 

Pandemia COVID19, que obrigou ao cancelamento de muitas atividades, confinamento 

das pessoas, acessos limitados, entre outros, o que limitou fortemente a realização de 

certo tipo de ações. No entanto foi possível desenvolver outras atividades (não 

dependentes do Planeamento Estratégico) e projetos de I&D com o devido alinhamento 

aos ODS.  

 

 

ATIVIDADES PREVISTAS NO PLANO DE ATIVIDADES 
Das 52 atividades previstas para 2021, 34 (65%) concorrem diretamente para a 

promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável1. 

Este Relatório visa acima de tudo avaliar o grau de cumprimento das atividades e o seu 

compromisso com os ODS em causa, fazendo a análise por Eixo Estratégico: 

 

 

 
1 Estas atividades podem também responder a outros ODS que não foram aqui identificados. 
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Investigação e Valorização do Conhecimento: 
 Atividades Previstas Evidências 

 

Continuar a dinamização do Colégio 
Doutoral, como unidade transversal de 
ensino de 3º ciclo e de formação 
avançada, em articulação com as Escolas e 
as Unidades de Investigação, visando a 
gradual reformulação da oferta de cursos 
de doutoramento na UTAD.  
[OE 1, OE 10] 

https://www.utad.pt/investigar/colegio-
doutoral/ 

  

 

Apoiar a instalação da delegação do 
Instituto Fraunhoffer, no domínio da 
agricultura de precisão, e da UTAD FOOD 
ALLIANZ, hub em Portugal da rede 
internacional Management Food Alliance.  
[OE 2, OE 7] 

https://www.fraunhofer.pt/en/research-
centers.html 

 
https://noticias.utad.pt/blog/2021/04/20
/campo-prato/ 

 

 

Apoiar a instalação de empresas de base 
tecnológica no campus e na cidade, 
enquadrada numa estratégia de criação de 
spin offs no campus e de emprego 
qualificado na região.  
[OE 7] 

https://www.utad.pt/investigar/incubado
ra-de-empresas/ 

 
https://www.diariodetrasosmontes.com/
noticia/ibm-instala-centro-de-inovacao-
em-vila-real-e-podera-criar-300-postos-
de-trabalho 
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 Atividades Previstas Evidências 
 

Reforço de programas de cooperação com 
as empresas, casos dos projetos de IC&DT 
financiados pelo Norte 2020, de 
programas mobilizadores, 
demonstradores e de co-promoção, bem 
como de projetos de cooperação 
transfronteiriça e com as autarquias.  
[OE 2, OE 8, OE 17] 

https://www.rtp.pt/noticias/economia/pri
meiro-ministro-anuncia-parceria-entre-
utad-e-continental-para-fabrica-do-
futuro_n1310450 

 
https://www.utad.pt/gpfe/category/proj
etos/ 

 

 

Monitorizar indicadores que avaliem o 
impacto da I&D e da valorização de 
conhecimento na região e no país.  
[OE 2, OE 8, OE 9] 

Não Realizado 

 

Participar em atividades de networking e 
interação com organizações internacionais 
de transferência de tecnologia.  
[OE 2, OE 8, OE 9] 

https://www.vineas.net/en/7_108/60183
9f01a4ac705e740d26a/University%20of
%20Tr%C3%A1s-os-
Montes%20and%20Alto%20Douro.html 

 
https://www.ani.pt/media/6213/brochur
a_rede_transferencia_conhecimento_ingl
es_digital.pdf 
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Ensino, Ação Social e Cultura 
 Atividades Previstas Evidências 

 

Aumento do número de estudantes em 
ciclos de estudos de formação inicial e 
avançada, potenciando o alargamento da 
base social de recrutamento e a diminuição 
do insucesso e abandono escolar.  
[OE 1] 

https://www.utad.pt/wp-
content/uploads/2022/08/Relatorio-
Gestao-e-Contas-Consolidadas-2021.pdf 

 

 

Fomentar a meritocracia dinamizando a 
atribuição de bolsas de estudo para 
estudantes, trabalhos de mestrado e 
doutoramento ao abrigo de parcerias com 
empresas e recorrendo ao mecenato, ou 
pela criação de outros instrumentos de 
reconhecimento do mérito.  
[OE 4] 

https://www.utad.pt/investigar/mecenas/ 

 
https://www.utad.pt/sa/aviso-bolsas-por-
merito-aproveitamento-escolar-no-ano-
letivo-de-2019-2020/ 

 

 

Promover iniciativas interdisciplinares no 
formato “Aula Aberta”, potenciando a 
vinda de especialistas das diferentes áreas 
científicas.  [OE 3, OE 7] 

https://www.utad.pt/gesqua/wp-
content/uploads/sites/9/2021/07/Forma
cao-Pedagogica-Docente-2020-e-
2021.pdf 
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 Atividades Previstas Evidências 
 

Refletir sobre as recomendações e os 
relatórios de atividade do Provedor do 
Estudante e implementar alterações em 
articulação com as Escolas.  
[OE 14] 

https://www.utad.pt/wp-
content/uploads/2022/08/Relatorio-
Gestao-e-Contas-Consolidadas-2021.pdf 

 

 

Promover a cultura científica envolvendo 
os Centros e o Colégio Doutoral, visando a 
fixação de estudantes nos ciclos mais 
avançados.  
[OE 1, OE 9, OE 10] 

https://www.utad.pt/investigar/colegio-
doutoral/ 

 

 

Reforçar a capacidade de alojamento para 
os estudantes, através do desenvolvimento 
de um projeto no espaço do CIFOP, bem 
como através da otimização de outros 
espaços existentes.  
[OE 6, OE 16] 

https://www.utad.pt/wp-
content/uploads/2022/08/Relatorio-
Gestao-e-Contas-Consolidadas-2021.pdf  

  

 

Qualificar as infraestruturas de apoio 
social, tendo como base a cultura 
organizacional de promoção do conforto, 
funcionalidade e sentido de comunidade.  
[OE 6, OE 16] 

https://noticias.utad.pt/blog/2021/07/28
/recuperacao-resiliencia/ 

 

 

Consolidar formas de apoio a estudantes, 
em especial aos estudantes com 
necessidades especiais, em articulação 
com as Escolas.  
[OE 6] 

https://www.utad.pt/candidatos/apoios/ 
Regulamento Regimes Especiais 
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 Atividades Previstas Evidências 
 

Promover medidas que aumentem a 
proximidade do estudante na tomada de 
decisão e na escolha de soluções para os 
problemas e para a melhoria da sua 
qualidade de vida na Universidade, bem 
como incrementar os seus conhecimentos 
e competências.  
[OE 14] 

https://noticias.utad.pt/blog/2021/10/20
/facilitado-consultas/ 

 

 
 
Qualidade e Comunicação 

 Atividades Previstas Evidências 

 

Obter o selo de qualidade pelas normas 
ISO 22000 - Sistema de Gestão da 
Segurança Alimentar e Modelo de 
Excelência EFQM nos Serviços de Ação 
Social.  
[OE 4] 

Não alcançado 

 

Reforçar a visibilidade da Ciência e 
Tecnologia, incluindo a Universidade de 
Verão, a Semana de Ciência & Tecnologia, 
a Universidade Júnior e a Semana da 
Ciência e Sociedade.  
[OE 1] 

https://eventos.utad.pt/cienciatecnologia/ 

 
https://www.cienciaviva.pt/ciencia-viva-no-
laboratorio/estagios/2021/?accao=show
activities&id_institution=50 

 
https://divulgacao.aeccb.pt/arquivo/135
9 
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 Atividades Previstas Evidências 
 

Promover a reflexão sobre as 
recomendações e o relatório de atividade 
do Provedor do trabalhador não docente e 
não investigador. [OE 14] 

https://www.utad.pt/wp-
content/uploads/2022/08/Relatorio-
Gestao-e-Contas-Consolidadas-2021.pdf 

 
https://www.utad.pt/wp-
content/uploads/2022/05/RelatorioProve
dorNaoDocenteeNaoInvestigador2021.
pdf 

 

 

Promover ações de comunicação e 
marketing institucional, privilegiando a 
agenda da sustentabilidade ambiental, 
reforçando o compromisso da UTAD com 
os Objetivos para o Desenvolvimento 
Sustentável, e participar em rankings de 
sustentabilidade.  
[OE 4, OE 5] 

https://noticias.utad.pt/blog/2022/05/04
/utad-100/ 

 
https://noticias.utad.pt/blog/2021/02/11
/projeto-premiado/?print=print 

 
https://www.nacionalidadeportuguesa.c
om.br/universidade-de-tras-os-montes-
e-alto-douro/ 
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Organização e Recursos 
 Atividades Previstas Evidências 

 

Acompanhar a evolução do cenário atual 
de pandemia, aplicando e monitorizando 
as medidas de prevenção da CoVID-19, de 
modo integrado em toda a Universidade - 
Escolas, serviços, estruturas Especializadas 
e Serviços de Ação Social.  
[OE 15] 

https://www.utad.pt/covid-19/ 

 

 

Concluir o plano de renovação e 
valorização do corpo docente e técnico-
administrativo, num quadro de referência 
nacional e internacional. [OE 15] 

https://www.utad.pt/wp-
content/uploads/2022/07/plano-
igualdade-genero-2021-25.pdf 

 

 

Dar continuidade ao Plano de Formação 
Pedagógica para o corpo docente e 
realizar formação em comportamentos 
seguros nas aulas numa ótica de 
prevenção do risco.  
[OE 15] 

https://www.utad.pt/gesqua/wp-
content/uploads/sites/9/2021/07/Forma
cao-Pedagogica-Docente-2020-e-
2021.pdf 

 

 

Reforçar a política de segurança e saúde 
no trabalho, garantindo condições de 
utilização das instalações e o 
acompanhamento dos recursos humanos.  
[OE 15, OE 16] 

https://www.utad.pt/covid-19/apoio-
psicologico-sos-covid-19/ 

 
Marcação de Consulta - Serviços de Ação 
Social da Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro 
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 Atividades Previstas Evidências 
 

Implementar um sistema agregador de 
informação (BI@UTAD), utilizando 
algoritmos de inteligência artificial, tendo 
como objetivo a recolha de dados e 
informação dos diversos subsistemas de 
informação.  
[OE 13, OE 16] 

https://www.utad.pt/gpfe/biutad-
business-intelligence-at-utad/ 

 

 

Manter a política de redução da despesa 
de funcionamento, privilegiando 
dinâmicas de sustentabilidade ambiental.  
[OE 17] 

https://www.utad.pt/wp-
content/uploads/2022/08/Relatorio-
Gestao-e-Contas-Consolidadas-2021.pdf 

 

 

Manter a certificação do campus pelas 
normas NP EN ISO 14001 e 50001 e 
dinamizar a formação e divulgação de 
boas práticas de sustentabilidade 
ambiental.  
[OE 4, OE 5] 

https://www.utad.pt/wp-
content/uploads/2020/06/cerificacao-
energetica-UTAD-GE-0015.pdf 
https://www.utad.pt/wp-
content/uploads/2020/06/certificacao-
ambiental-UTAD-A-0747.pdf 
 

 

 

Construir a Estação de Tratamento de 
Águas Residuais (ETAR) para o tratamento 
dos efluentes das instalações 
agropecuárias, e fomento de estudos 
conducentes à produção de biogás e de 
monitorização contínua do funcionamento 
da ETAR, visando a melhoria da eficiência 
do processo de tratamento de efluentes.  
[OE 5, OE 16] 

https://www.utad.pt/wp-
content/uploads/2020/06/certificacao-
ambiental-UTAD-A-0747.pdf 
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 Atividades Previstas Evidências 
 

Continuar a construção de uma Ecovia, 
enquadrada no plano de mobilidade do 
campus em articulação com o Plano de 
Desenvolvimento. [OE 5, OE 16] 

https://noticiasdevilareal.com/utad-
ministro-inaugurou-nova-ciclovia-e-
apresentou-centro-de-competencia-de-
computacao-avancada/ 

 

 

Capacitar as infraestruturas de I&D, ao 
abrigo do roteiro nacional de 
infraestruturas, e requalificar o edificado 
da zona histórica do campus por verbas do 
Turismo de Portugal.  
[OE 6, OE 16, OE 17] 

https://www.utad.pt/ods/wp-
content/uploads/sites/44/2020/12/Roteir
os_Ecocampus.pdf   
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Internacionalização 
 Atividades Previstas Evidências 

 

Participar em iniciativas no âmbito da 
Aliança CURE, um consórcio universitário 
que promove a coesão territorial 
inteligente, sustentável e inclusiva nas suas 
regiões de influência, por meio da 
educação, investigação e inovação.  
[OE 8, OE 9, OE12] 

https://noticias.utad.pt/blog/2020/0
2/20/utad-integra-consorcio-
universidades-europeias/ 

 
https://www.cure-alliance.eu/  

 

Colaborar na implementação de dois 
programas de doutoramento e de um 
programa de mestrado em consórcio com 
universidades do norte de Portugal e da 
Galiza, no quadro do projeto POCTEP 
“UNISF, Universidades Sem Fronteiras”.  
[OE 1, OE8, OE10] 

https://www.universidadesemfronteir
as.eu/ 

 

 

Participar no consórcio promovido pela 
União de Universidades do Mediterrâneo 
(UNIMED) de implementação de um 
projeto de cooperação para a inovação e 
partilha de boas práticas com a Líbia, 
“IBTIKAR, promoting research and 
innovation environment in the Libyan 
Higher Education System”.  
[OE 8, OE 12] 

https://noticias.utad.pt/blog/2021/0
4/12/unimed-libias-2/ 

 
https://ibtikarproject.eu/partners/ 

 

 

Realizar o IV Fórum de Reflexão sobre 
Internacionalização.  
[OE 8] 
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Dinamizar ações de informação e 
sensibilização dos estudantes incoming e 
outgoing Erasmus na aplicação das 
medidas para a prevenção por infeção 
SARS-CoV-2.  
[OE 6, OE 8] 

https://www.utad.pt/en/covid-19/  

 

ATIVIDADES NÃO PREVISTAS NO PLANO DE ATIVIDADES 
 
Como referimos, 2021 foi um ano de muitos percalços, originados pelas restrições 
provocadas pela Pandemia, tendo sido, no entanto, desenvolvido um conjunto de 
iniciativas que por si também contribuem para os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável. Esta análise será feita por ODS, identificando as atividades que concorrem 
para esse objetivo: 
 
Cursos, Atividades, Eventos e Encontros 

 

• Impulso Jovens STEAM – candidatura - promover e apoiar iniciativas 
orientadas exclusivamente para aumentar a graduação superior de jovens 
em áreas de ciências, tecnologias, engenharias, artes e matemática 

 

 

• AL4AnimalsS - Laboratório Associado para Ciência Animal e Veterinária 
• Inov4Agro - Instituto de inovação, capacitação e sustentabilidade da 

produção agroalimentar 
 

 

• Curso: 2º ciclo Enfermagem Comunitária  
• Active Home Work Rent, que consistiu na disponibilização de Kits de 

equipamentos desportivos variados em regime de aluguer 
 

 

• Foram abertas, contratualizadas ou renovadas 148 bolsas Investigação. 
• Foram atribuídos 662 complementos de alojamento 
• Foram atribuídos 7 benefícios anuais de transporte 
• Foram atribuídos 22 complementos de mobilidade 
• Foram atribuídos 59 auxílios de emergência e outros apoios concedidos 

UTAD+CONTIGO: COVID-19  
• Foram alojados 532 estudantes 
• Foram servidas 89.002 refeições 
• Realizou-se a “Feira de Emprego da Talent Portugal”, dirigida a alunos, 

com a participação de mais de 60 empresas 
• Realizou-se a “Feira Internacional Virtual de Emprego Universitário 

OnEJob2020”,  
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• Foi desenvolvido um projeto de apoio à investigação na área dos 
biocombustíveis e áreas afins com Mecenato da BioAdvance 

 

 

• Foram atribuídas 2566 Bolsas de estudo (num total de 4.125.003,57€) 

 

 

• Curso: Mestrado em Desafios das Cidades 
• Foi implementada um sistema de melhoria dos sistemas de monitorização 

energética em alguns dos seus edifícios 
 

 

• Curso: Licenciatura em Engenharia e Biotecnologia Florestal  
• Curso: Doutoramento em Desenvolvimento Sustentável da Floresta 
• Curso: Gestão de Fogos Rurais 

 

 

• Curso: Doutoramento em Desenvolvimento, Sociedades e Territórios  
• Foram mobilizados 101 alunos para as diferentes ações de voluntariado 

 
 
Projetos de Investigação, Desenvolvimento e Melhoria 

 

• MitiVineDrought - estratégias inovadoras e fáceis de implementar de 
mitigação da seca na videira, reduzindo ao mesmo tempo a utilização de 
água 

• CherryCrackLess - Rachamento da cereja e estratégias de mitigação 
• ALIEN - Abordagem Integrada ao Estudo da Interação Lasiodiplodia-

videira 
• DATI - conceber e desenvolver novas soluções e procedimentos 

tecnológicos de Agricultura Digital (AD) para a monitorização de culturas 
e solos com o objetivo de optimizar a gestão da rega 

• Sistema integrado transregional de apoio ao combate de pragas e 
doenças na Agricultura – SIAPD 

 

 

• CAREME - ensaio aleatório controlado sobre os efeitos nas capacidades 
relacionais dos prestadores de cuidados e na adaptação psicossocial dos 
adolescentes 

• GLUTEN2TARGET - Otimização da baixa toxicidade natural do trigo para 
doentes celíacos 

• WalkingPAD - terapia de exercício físico caseiro supervisionado 
quantificado para melhorar a capacidade de marcha em pacientes com 
doença arterial periférica e claudicação intermitente 
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• INCLUSEA - inclusão social e igualdade de oportunidades no desporto 
• NANOTBC - Desenvolvimento de novos vetores nano-poliplexos como 

agentes de imagem e libertação contra o cancro de mama triple negativo 
 

 

• DigP-SEM - Plataformas Digitais na gestão educacional dos 
agrupamentos de escolas 

• EDUPLACES - Práticas, vozes e percursos de educação inclusiva 
• UNISF - Universidade sem Fronteiras - Criação de formação conjunta, 

transfronteira, a nível de mestrado e doutoramento entre as universidades 
públicas da Euro-região 

 

 

• Move2LowC - Combustíveis de Base Biológica 
• UniRCel - Célula de combustível regenerativa unificada para um 

fornecimento eficiente de energia renovável: dos materiais ao dispositivo 
• SOLAR - construir projeções climáticas de alta qualidade à escala regional 

para estudos de impacto e adaptação nos mais diversos sectores 
económicos. 

 

 

• JUSTREST – Desenvolvimento de Ligantes Alcalinos para Aplicações 
Geotécnicas Exclusivamente à Base de Resíduos Industriais 

 

 

• LEARNVIL - criar valor acrescentado ecológico e social dos espaços que 
enfrentam desafios demográficos (elevado índice de envelhecimento, 
despovoamento). 

• PromoTourVR - Promoção de destinos turísticos com meios imersivos 
multissensoriais 

 

 

• Projeto T-LAMP -Turf Lighting Advanced Mobile Platform - Determinar 
como a tecnologia LED pode fazer crescer a planta, com eficiências a nível 
energético e espectral 

• CDW_LongTerm - Valorização de Resíduos de Construção e Demolição 
em estruturas geossintéticas reforçadas - Predição de comportamento a 
longo prazo 

• Valorização Ambiental e Hídrica dos Efluentes Agropecuários da UTAD 
 

 

• SMARTAGEING- Sistema de Apoio à Decisão para o Envelhecimento de 
Vinho do Porto Branco 

• MINECO - novas soluções de produtos eco-inovadores para infra-
estruturas mineiras baseadas em materiais residuais resultantes da 
exploração mineira 
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• VALORIZEBYPRODUCTS - Eficácia pré-clínica do sulforafano ou do 
extrato total de Brássicas: uma estratégia para combater a obesidade e 
valorizar os subprodutos de Brássicas 

• PORLANTSURF - Filmes superhidrofóbicos inspirados na superfície de 
folhas e pétalas de plantas do Norte de Portugal 

• SOLPOWINS - Janelas Inteligentes Movidas a Energia Solar para 
Edifícios Sustentáveis 

• INTEGRURAL - Capacitação para o Desenvolvimento Sustentável 
Integrado em Áreas Rurais 

• ENERWAT - Caracterização, modelação e medidas para a diminuição 
dos consumos domésticos urbanos e rurais 

 

 

• FICA - Ferramentas inovadoras para investigação contratada em 
nutrição em aquacultura 

• EdgeOmics - Bivalves de água doce: Genómica de adaptação em 
cenários de alteração climática 

 

 

• ALICE – Melhorar a gestão das paisagens atlânticas: contabilização da 
biodiversidade e serviços aos ecossistemas 

• WastingPrionRisk - análise de risco para uma potencial ocorrência de 
CWD em Portugal 

• FlowerCAST - Caracterização dos determinantes genéticos e ambientais 
envolvidos no desenvolvimento reprodutivo de Castanea sativa 

• ResinPro - Compreender a produção de resina em Pinus pinaster para 
maximizar o rendimento de uma forma mais sustentável 

• REPLANT - Implantação de estratégias colaborativas para a gestão 
integrada da floresta e do fogo 

• FRESHCO - Múltiplas implicações de espécies invasoras nos processos 
de coextincão de mexilhões de água doce 

• BONFIRE - Análise e modelação do potencial de comportamento do 
fogo à escala global 

• FIREXTR - Prevenir e Preparar a Sociedade para Eventos Extremos de 
Fogo: O Desafio de Ver “A Floresta” e não Somente as “Árvores” 
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THE Impact Ranking 2021 
A UTAD tem participado no The Times Higher Education Impact Ranking que tem com 

objetivo mensurar, a nível mundial, as instituições de ensino superior relativamente à 

consecução dos ODS 2030. 

 

Através da demonstração de evidências que contribuem para todos os 17 ODS, em 

2021, a UTAD obteve 77,8 pontos em 100, ascendendo, comparativamente ao ano 

anterior, à posição 101-200 em 1115 instituições. Destacam-se as seguintes posições: 

 

 
46 

 
93 

 
 

 
 

 
89 

 
55 

 
 
 


