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Despacho 

RT – 3 /2020 

Tabelas de 

Preços de 

Incubação de 

Empresas da 

Universidade 

Trás-os-Montes 

e Alto Douro 

 

 
 

Considerando que: 

1. Através do Despacho RT – 01/2020, de 14 de janeiro, foi aprovado o 

Regulamento de Incubação da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD). 

2. Nos termos do n.º 1 do artigo 12.º do referido regulamento, a Incubadora 

disponibiliza um conjunto de serviços, incluídos no preço a pagar pela 

ocupação. 

3. Nos termos do n.º 2 do artigo 22.º do referido regulamento, o preço a 

praticar é calculado com base na área ocupada pela incubada, nos termos 

a aprovar por Despacho Reitoral, o qual poderá ser objeto de atualizações 

anuais. 

4. Na definição da política de preços esteve subjacente um estudo dos custos 

e uma avaliação do mercado desta natureza no meio em que a Incubadora 

está inserida. 

5. Nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei nº 280/2007, de 7 de agosto, o 

princípio da onerosidade assume particular relevância para a racionalização 

do uso e a eficiência da ocupação do património imobiliário público, na 

medida em que faz refletir um encargo sobre a utilização ou ocupação dos 

imóveis ou partes de imóveis ou espaços de imóveis. 

6. Na  Portaria n.º 222-A/2016, que altera a Portaria n.º 278/2012, de 14 de 

setembro, foram definidos que os novos valores a aplicar mensalmente por 

m², passam a ter em conta a localização do imóvel, estando a Incubadora 

inserida do designado “Restante território” (€ 4/m²). 

7. A Universidade tem um especial compromisso com a sua Comunidade 

interna na promoção de uma atitude e espírito empreendedor, devendo 

este compromisso ter reflexo direto na política de preços. 

8. Importa dotar, com a maior brevidade, a Incubação de Empresas da UTAD 

de todos os meios para que o início da sua atividade esteja em sintonia com 

o posicionamento estratégico da Universidade. 

 

Determino, após auscultação do Conselho de Gestão, a aprovação das Tabelas 

de Preços a praticar pela Incubadora de Empresas da UTAD, em anexo ao 

presente despacho e que dele faz parte integrante. 

                                                                                        

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 14 de janeiro de 2020 
 
 
O Reitor 
 
 
António Fontainhas Fernandes 

https://dre.pt/application/conteudo/75150233
https://dre.pt/application/file/175939
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ANEXO – Tabelas de preços a praticar pela Incubadora de Empresas da UTAD 

 

 

Tabela 1 – Incubação Física 

 
Ano 

Incubação 

Estudantes/Recém-
Diplomados da UTAD 

Outros Membros da UTAD Externos à UTAD 

Incubação 
Pós-

incubação 
Incubação 

Pós-
incubação 

Incubação 
Pós-

incubação 

1 3 4 5 5 6 6 

2 3 4 5 5 6 6 

3 3 4 5 5 6 6 

 

 

Tabela 2 – Incubação em espaços partilhados “co -working” 

 

Ano 
Incubação 

Estudantes/Recém
-Diplomados da 

UTAD 

Outros 
Membros da 

UTAD 

Externos à UTAD 
Em início de 

atividade 

Externos à UTAD 
Empresas noutro 
nível de atividade 

1 7,5 10 15 20 

2 7,5 10 15 20 

3 7,5 10 15 20 

 

 

Tabela 3 – Incubação virtual 

 

 

Nota: Os valores apresentados são em euros e incluem IVA à taxa legal em vigor. 

Ano 
Incubação 

Estudantes/Recém-
Diplomados da 

UTAD 

Outros 
Membros da 

UTAD 

Externos à UTAD 
Em início de 

atividade 

Externos à UTAD 
Empresas noutro 
nível de atividade 

1 5 7,5 10 15 

2 5 7,5 10 15 

3 5 7,5 10 15 

 


