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NOTA INTRODUTÓRIA

I
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O Plano de Atividades da UTAD para 2021 sintetiza as prin-
cipais atividades e projetos a desenvolver, em sintonia com 
os compromissos assumidos no Plano Estratégico da UTAD 
2013-2021, sob o lema “Uma Eco-universidade para Futu-
ro”, enquadrando as atividades propostas com os eixos e 
objetivos estratégicos estabelecidos nesse mesmo Plano, 
mas fortemente condicionado pela conjuntura externa e in-
terna do período atual.

No cenário atual de pandemia, a UTAD tem vindo a definir e 
implementar diversas medidas para a prevenção da COVID 
– 19, que estão a ser pilotadas pela Comissão de Gestão do 
Plano de Contingência interno COVI-2019 e pelos Grupos 
operacionais das Escolas, de acordo com o Plano de Con-
tingência e as orientações para a realização da atividade 
letiva. Nesse âmbito tem sido disponibilizado equipamento 
de proteção individual, colocada sinalética, e reforçada a 
higienização e desinfeção, entre outras medidas.

Em 2021 exige-se que a UTAD se mantenha mobilizada para 
a reposta rápida e capaz, num período de incerteza único, 
acompanhando muito de perto a evolução da pandemia e a 
legislação e orientações emanadas pelo Governo de Por-
tugal, pela Direção Geral de Saúde e por outras entidades 
responsáveis, respondendo às necessidades de estudan-
tes e trabalhadores, e participando em soluções junto da 
comunidade científica e da sociedade em geral.

O alinhamento da instituição com os Objetivos para o De-
senvolvimento Sustentável da ONU assume igualmente, no 
contexto atual, uma redobrada importância, com atenção 
particular a questões críticas como a saúde, o bem-estar 
da comunidade e a educação inclusiva e de qualidade. 

Tendo em conta a eleição, a breve prazo, de um novo 
Conselho Geral, a que se seguirá a eleição do Reitor e a 

constituição de nova equipa reitoral, o Plano de Atividades 
2021 incide num período de transição em que temos, por 
um lado, o fecho de um ciclo, que tem objetivos e metas 
definidas no âmbito da monitorização do atual Balanced 
Scorecard, e, por outro, a perspetiva de novas opções es-
tratégicas que se materializarão no novo Plano Estratégico e 
nos futuros Planos de Atividades.

Pelas condicionantes referidas, o Plano de Atividades 2021 
é um documento com uma estrutura mais simplificada, es-
tando focado na conclusão de objetivos e atividades estra-
tégicas já enquadradas no plano orçamental, sem compro-
meter a estratégia que venha a ser definida para o próximo 
ciclo de gestão da Universidade.

Em coerência com os exercícios anteriores, o Plano mantém 
a sua natureza global e transversal à instituição, cabendo 
às Escolas, Unidades de Investigação, Serviços, Gabinetes 
Especializados e outras unidades a definição de planos de 
pormenor, focados nas suas missões e competências es-
pecíficas, em linha com o que aqui se estabelece e, neces-
sariamente, com o Plano Estratégico 2017-2021 e os objeti-
vos nele elencados.

Na sua estrutura, este Plano de Atividades inclui quatro par-
tes centrais: 

–  Na primeira, além do enquadramento geral, apresentam-
-se algumas notas de balanço referentes ao ano 2020, 
refletindo sobre os principais progressos e sobre as ati-
vidades e projetos previstos que não foram executados 
na sua totalidade, bem como a pertinência da continua-
ção do esforço na sua prossecução; 

–  Na segunda, apresenta-se o enquadramento deste do-
cumento à luz do Plano Estratégico da UTAD e dos obje-
tivos estratégicos nele assumidos, bem como o conjunto 
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de indicadores que permitem acompanhar o progresso 
e respetivas metas para 2021;

–  Na terceira, especificam-se as atividades e projetos a 
realizar ao longo do ano 2021, que irão operacionalizar a 
atual estratégia e permitirão atingir as metas estabeleci-
das, organizadas de acordo com os cinco eixos de ação; 

–  Na quarta, apresenta-se uma sinopse dos recursos a mo-
bilizar, apresentando-se o mapa de pessoal do grupo 
UTAD e as principais linhas orientadoras sobre os mon-
tantes globais da proposta de orçamento para 2021.

Após um período marcado por um maior crescimento da 
economia portuguesa em convergência com a União Euro-
peia, no qual se conquistou perante os parceiros sociais e 
internacionais, uma reputação de credibilidade, de estabili-
dade e de sustentabilidade, a situação decorrente da pan-
demia colocou sérios desafios a este cenário.

Indubitavelmente, o quadro macroeconómico que está a 
ser pensado para os próximos quatro anos perspetiva-se 
com maior incerteza, face à estimativa da evolução da eco-
nomia internacional relativamente aos anos anteriores e ao 
contexto de abrandamento do crescimento da economia 
mundial, cuja dimensão e duração é difícil de antecipar.

A gestão orçamental deverá continuar a pautar-se por ele-
vados níveis de exigência, essenciais para o cumprimento 
das metas traçadas, devendo a condução das políticas pú-
blicas ser marcada pela necessidade de assegurar a quali-
dade da despesa pública. Merece particular preocupação 
a Ação Social, face à diminuição drástica de receita e às 
exigências acrescidas de apoio aos estudantes no atual 
cenário de pandemia. Neste contexto, é determinante um 
reforço extraordinário, ainda em 2020, para garantir a sus-
tentabilidade do sistema, devendo para tal ser tomadas me-
didas especificas de forma a assegurar os compromissos 
do corrente ano.

Assim, e atendendo aos cenários económicos, sociais e 
políticos em que as universidades exercem a sua atividade, 
é fundamental manter dinâmicas que reforcem a atração de 
receita, não obstante as restrições que se sentem de modo 
mais acentuado nas instituições localizadas em áreas geo-
gráficas com menor dinâmica económica, como é o caso 
da UTAD.

É neste contexto, de enorme complexidade e de fortes res-
trições económicas, que a UTAD pretende concluir o cum-
primento do Plano Estratégico aprovado pelo Conselho 
Geral em 2017.

8 l Plano de Atividades da UTAD 2019
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Breve Balanço
A UTAD, como qualquer instituição de ensino superior, é 
uma construção permanente, que convoca toda a acade-
mia para um esforço contínuo de reforço do seu posiciona-
mento como instituição de referência no ensino, investiga-
ção e valorização do conhecimento. Este esforço coletivo 
está traduzido nos progressos, de maior ou menor dimen-
são, realizados em 2020 e anos anteriores. Como pano de  
fundo deste exercício de planeamento para o ano 2021, 
registam-se as principais evoluções alcançadas, que se-
rão detalhadas e complementadas no próximo Relatório de 
Atividades.

A situação de pandemia influenciou grandemente a ativida-
de desenvolvida em 2020, em que a UTAD procurou res-
ponder de forma ativa no quadro do seu Plano de Con-
tingência, destacando-se a rápida conversão do sistema 
de ensino para uma lógica de ensino à distância, tendo em 
vista a conclusão do ano letivo 2019/2020, e um conjun-
to de ações e medidas de apoio, por forma a responder 
às dificuldades sentidas pelos estudantes durante a fase 
de confinamento, como sejam o “UTAD+ Contigo - Fundo 
Especial de Emergência Financeira” para apoio a estudan-
tes em situação financeira de maior vulnerabilidade, com o 
apoio do Banco Santander,  e o “UTAD+ Contigo - Todos 
Ligados”, que visou igualmente apoiar estudantes em si-
tuação económica mais vulnerável, com impossibilidade de 
adquirir meios e equipamentos informáticos essenciais para 
a aprendizagem à distância.

Esta última iniciativa, também em colaboração com o Banco 
Santander, disponibilizou computadores portáteis, a título 
de empréstimo, e acesso à internet, totalmente financiados 
ou cofinanciados. Foi também estabelecido um protocolo 
com a HP Portugal para facilitar a aquisição de computa-
dores por parte dos estudantes, a preços mais reduzidos, 
e disponibilizados pacotes de internet a preços especiais 
para os estudantes, através de uma parceria com a NOS e 
a ALTICE.

A Unidade de Saúde dos SASUTAD deu apoio através de 
vídeo-consulta, chamada telefónica e por email, tendo as 
especialidades clínicas mais procuradas sido a Psicologia, 
a Clínica Geral e a Enfermagem. Ainda durante o período de 
confinamento, mais de 60 estudantes estrangeiros, impe-
didos de regressar aos países de origem, foram apoiados 

pelos Serviços de Ação Social, que asseguraram o aloja-
mento, quatro refeições diárias e apoio médico.

No apoio à comunidade e à região, a UTAD disponibilizou 
infraestruturas de apoio ao combate à COVID-19, com des-
taque para o Centro de testagem COVID-19 da UTAD, vali-
dado pelo Instituto Nacional Ricardo Jorge, que trabalha em 
coordenação com o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes 
e Alto Douro (CHTMAD) e a ARS Norte, nomeadamente com 
as ACES Douro I e Tâmega II.  Em parceria com a ARS, a au-
tarquia de Vila Real e com o apoio do Regimento de Infan-
taria 13, a UTAD cedeu um edifício situado fora do campus 
para a instalação de um Centro de Atendimento Temporário, 
com capacidade para 150 pessoas, destinado a acomodar 
idosos de lares afetados pela pandemia. Neste local foram 
ainda adequados espaços para dormitórios, sanitários, lazer 
e refeitório. Diversos equipamentos e materiais com finali-
dades médicas, designadamente ventiladores e material de 
proteção existente em laboratórios de investigação, foram 
cedidos para uso pelos profissionais da área da saúde.

A oferta educativa foi alargada no ano letivo 2020/21, com 
a Licenciatura em Matemática Aplicada e Ciência de Dados, 
proposta pelo Departamento de Matemática da Escola de 
Ciências e Tecnologia. Foram também oferecidos dois no-
vos cursos Técnicos Superiores Profissionais, em Termalismo 
e Bem-Estar e em Secretariado Clínico, ambos no quadro 
da Escola Superior de Saúde. Dezoito licenciaturas da UTAD 
abriram vaga para os concursos especiais de ingresso a es-
tudantes das vias profissionalizantes e de cursos artísticos 
especializados. 

Na 1ª fase do Concurso Nacional de acesso, a UTAD registou 
o melhor resultado de sempre, ao obter uma taxa de ocupa-
ção de 96,4% das vagas, o que representa 1507 candidatos. 
De realçar, ainda, que 1482 candidatos escolheram a UTAD 
como primeira opção para a entrada no Ensino Superior.

Na avaliação institucional, o Conselho de Administração da 
Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior 
(A3Es) acreditou a UTAD por seis anos. Ao nível da Quali-
dade, a A3ES acreditou o SIGQ da UTAD por um período 
de um ano, destacando a gestão do Eco Campus como um 
exemplo de Boa Prática ao nível do Ensino Superior.

Ao longo dos últimos anos, a UTAD preconizou uma mudan-
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ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO

ça de paradigma no consumo eficiente de água, na pro-
dução e consumo eficiente de energia, na promoção da 
mobilidade sustentável e na produção e valorização de re-
síduos, cujo impacto no ambiente é positivo. Este conjunto 
de ações transforma o Campus da UTAD num verdadeiro 
Eco Campus, cujo reconhecimento e certificação interna-
cional foram obtidos, recentemente, nos Sistemas de Ges-
tão Ambiental e de Gestão de Energia, em simultâneo, por 
um período de três anos. Os sistemas implementados, para 
as atividades de Ensino Universitário e Investigação, reali-
zadas no Eco Campus, dizem respeito aos referenciais NP 
EN ISO 14001 e NP EN ISO 50001:2019. Pretende-se que o 
Campus da UTAD, que concentra o maior Jardim botânico 
da Península Ibérica, e que integra mais de 6.500 árvores, 
possa ter um balanço positivo de carbono.

A participação em Laboratórios Colaborativos, um dos 
objetivos estratégicos, foi reforçada pela participação da 
UTAD, enquanto membro fundador, no Laboratório Colabo-
rativo para as Biorrefinarias (CoLAB BIOREF), que pretende 
contribuir para uma estratégia nacional na utilização da bio-
massa como recurso renovável, contribuindo para uma eco-
nomia de baixo carbono e/ou carbono zero para Portugal.

Foi elaborada a Carta da Alimentação Saudável e Susten-
tável da UTAD, um documento elaborado por um grupo de 

trabalho constituído em fevereiro de 2020, que incluiu ele-
mentos de várias Escolas, dos Serviços de Ação Social da 
UTAD, da Associação Académica, do Núcleo de Estudantes 
de Ciências da Nutrição e um representante da comunidade 
local, a qual foi publicamente apresentada no Dia Mundial 
da Alimentação, 16 de outubro.

A edição de 2020 do Formação Pedagógica para docen-
tes registou uma procura superior à oferta, registando-se a 
participação de 148 docentes. Quanto ao Plano de Forma-
ção para os trabalhadores não docentes, registaram-se 303 
horas de formação, abrangendo 56 trabalhadores.

A UTAD figurou, pela primeira vez, no Times Higher Educa-
tion Impact Rankings, cujo objetivo é medir o sucesso glo-
bal das universidades no cumprimento dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das 
Nações Unidas (ONU), com 73.9 pontos em 100, ficando no 
intervalo 201-300 num total de 766 instituições analisadas a 
nível mundial.

Saliente-se, por fim, mas da maior importância, o progres-
so na renovação do corpo docente, com a conclusão da 
contratação de 14 novos professores auxiliares, assim como 
a implementação do Plano de Valorização dos Docentes 
2020, com a abertura de concursos para professores as-
sociados (31 vagas) e professores coordenadores (2 vagas).

10 l Plano de Atividades da UTAD 2019
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ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO

II
ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO
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Uma Eco-Universidade para o Futuro

Missão, Visão e Valores

De acordo com os seus Estatutos, a UTAD é uma institui-
ção de alto nível, orientada para a produção e difusão do 
conhecimento, bem   como a formação cultural, artística, 
tecnológica e científica dos seus estudantes, num quadro 
de referência internacional.

No seu compromisso com o Futuro, a UTAD tem por mis-
são produzir e disseminar conhecimento em conexão com 
a sociedade, tendo como denominador comum e crucial 
a convicção de que a educação e o conhecimento têm 
elevado valor económico e social e melhoram a vida das 
pessoas e das comunidades.

missão

visão

valores
Centralidade do estudante

Liberdade académica

Valorização das pessoas

Participação democrática

Valorização da igualdade e inclusão

Compromisso com o rigor e a qualidade

Transparência na decisão e ação

Inovação, criatividade e empreendedorismo

Prestação de contas

Promoção da sustentabilidade

Internacionalização

Responsabilidade social

12 l Plano de Atividades da UTAD 2019
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Objetivos Estratégicos

Formar mais estudantes

Aumentar o impacto do conhecimento produzido

Melhorar a qualidade do ensino

Reforçar a cultura de qualidade e avaliação

Transformar o campus num laboratório vivo e inteli-
gente

Promover a saúde, o bem-estar, a igualdade de gé-
nero e a fruição cultural

Fomentar a inovação e o empreendedorismo

Internacionalizar o ensino e a investigação

Focalizar e dinamizar a investigação

Plano de Atividades da UTAD 2019 l 13

A estratégia global da instituição para o ciclo 2017-21, está representada no seu Mapa Estratégico, que interliga as diferentes 
componentes do modelo estratégico, conforme a figura seguinte.

1 10

2 11

3 12

4
13

5

14
6

15

7
168

9 17

Ajustar e reformar a oferta educativa

Reforçar as políticas e os instrumentos de ação social

Promover a participação em redes e plataformas co-
laborativas

Aumentar a flexibilidade da organização e a eficiência 
da gestão

Consolidar o novo modelo de governo e de gestão

Rejuvenescer,  valorizar e motivar os recursos huma-
nos

Requalificar e capacitar as infraestruturas físicas e di-
gitais

Assegurar a sustentabilidade económica e financeira
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ENSINO, AÇÃO SOCIAL & CULTURA QUALIDADE & COMUNICAÇÃO INTERNACIONALIZAÇÃO INVESTIGAÇÃO & VALORIZAÇÃO
DO CONHECIMENTO

ORGANIZAÇÃO & RECURSOS
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Assegurar a sustentatibilidade económica e financeira

Consolidar o novo modelo de governo
e de gestão

Promover a saúde, bem estar, igualdade de
género e fruição cultural

Ajustar e reformar a oferta educativa

Reforçar as políticas e os
instrumentos de ação social

Requalificar e capacidades as
infraestruturas físicas e digitais

Rejuvenescer, valorizar e
motivar os recursos humanos

Promover a participação em redes
e plataformas colaborativas

Aumentar a flexibilidade da
organização e a eficiência da gestão

Internacionalizar o ensino e a investigação

Fomentar a inovação e o empreendedorismo

Transformar o campus num laboratório vivo e inteligente

Aumentar o impacto do conhecimento produzido

Reforçar a cultura de qualidade e avaliação

Formar mais estudantes

Melhorar a qualidade do ensino

Focalizar e dinamizar a investigação
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Assegurar a sustentatibilidade económica e financeira

Consolidar o novo modelo de governo
e de gestão

Promover a saúde, bem estar, igualdade de
género e fruição cultural

Ajustar e reformar a oferta educativa

Reforçar as políticas e os
instrumentos de ação social

Requalificar e capacidades as
infraestruturas físicas e digitais

Rejuvenescer, valorizar e
motivar os recursos humanos

Promover a participação em redes
e plataformas colaborativas

Aumentar a flexibilidade da
organização e a eficiência da gestão

Internacionalizar o ensino e a investigação

Fomentar a inovação e o empreendedorismo

Transformar o campus num laboratório vivo e inteligente

Aumentar o impacto do conhecimento produzido

Reforçar a cultura de qualidade e avaliação

Formar mais estudantes

Melhorar a qualidade do ensino

Focalizar e dinamizar a investigação
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Indicadores e Metas
Nas tabelas seguintes apresentam-se, para as perspetivas 
de impacto, processos internos, capacitação e inovação, e 
financeira, os Objetivos Estratégicos e respetivos indicado-
res, detalhando-se a informação dos indicadores quanto à 
sua descrição,  ao histórico de resultados obtidos em anos 
anteriores, e a meta definida para 2021. É de notar que as 
metas apresentadas são as definidas aquando a elaboração 
do Plano Estratégico 2017-2021. Cada indicador é prece-
dido por uma sinalização simplificada tipo semáforo, iden-
tificando a verde (■) os indicadores que na monitorização 
intermédia de 2020 se apresentam com um resultado igual 
ao esperado ou acima, a vermelho (■) os que apresentam 
desempenho abaixo o expectável e a amarelo (■) os que 
estando próximos da meta, ainda não a alcançaram.

 Embora alguns indicadores BSC tenham sido ajustados du-
rante o período, em função de ajustamentos decorrentes 
da própia estratégia ou de aprimoramento do indicador em 
função do objetivo que este pretende medir, o entendi-
mento foi o de que o valor de realização do indicador não 
deve alterar as metas previamente definidas, sob pena de 
se minimizar os bons resultados obtidos ou esconder de-

sempenhos fracos. Aceitam-se, assim, esses desvios, pro-
curando-se identificar os motivos dos mesmos e inserir 
eventuais ações de forma a corrigi-los, se necessário. Des-
te modo, nos casos em que uma meta foi já superada em 
anos anteriores, o objetivo para 2021 não será o de descer 
ou diminuir o desempenho, devendo a meta ser lida como 
um valor mínimo a alcançar para cumprir os Objetivos Estra-
tégicos no final do ciclo atual.

Os indicadores estão associados às Vice-reitorias para o 
Planeamento e Internacionalização (VRPI), para a Investiga-
ção e Inovação (VRII) e para o Ensino (VRE), às Pró-reitorias 
da Qualidade (PRQ), Comunicação e Atratividade (PRCA), 
Projetos Estruturantes (PRPE), Património e Sustentabilida-
de (PRPS), à Administração (ADM), às Escolas (ESC) e/ou 
aos Centros de Investigação (CI). Em anexo apresentam-se 
a matriz de responsabilidades, quer para um comprometi-
mento pela dinamização das atividades e iniciativas que ga-
rantem a sua prossecução, quer para facilitar a orientação e 
foco dos diferentes intervenientes.

Impacto

Na perpectiva de impacto, são consideradas, não só a qua-
lidade do serviço prestado pela UTAD, mas também a efeti-
vidade da atuação enquanto instituição de ensino superior 

público para a sociedade, considerando os impactos dire-
tos e indiretos da sua atividade. 
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Indicadores Descrição Unidade 
métrica

Valor Ref.
2016 2017 2018 2019 Meta

2021

OE 1 Formar mais estudantes

■ Índice de colocados em 1ª opção Colocados em 1ª opção/n.º de vagas 
CNA

Nº 0.74 0,80 0,83 0.82 0,78

■ Número de estudantes inscritos nos 
diferentes ciclos 

Estudantes inscritos em 31/12 do ano  
n /ciclo de estudo

Nº 6609 6651 6708 7006 7500

■ Número de novos estudantes inscritos 
nos diferentes ciclos

Estudantes inscritos pela 1ª vez ano  
n/ciclo de estudo

Nº 2139 2135 2256 2347 2600

■ Nº de estudantes em ofertas não confe-
rentes de grau

Estudantes inscritos em cursos de 
pós-graduação no ano n

Nº 33 25 54 61 99

■ Ações de divulgação da oferta educa-
tiva (in & out UTAD)

Somatório do número de feiras de 
orientação vocacional em escolas 
secundárias, de feiras temáticas e visitas 
à UTAD

Nº 160 166 167 216 280

OE 2 Aumentar o impacto do conhecimento produzido

■ Artigos no 1º quartil da área científica 1 Artigos no 1º quartil da área científica 
face ao total de artigos publicados

% 40 23,21 29 31 60

■ Citações por publicação 2 Média de citações por publicação Nº 4,3 1,5 1,7 2,6 6,5

■ Serviços contratados Prestações de serviço ao exterior 
contratualizadas

Nº 18 15 10 49 60

OE 3 Melhorar a qualidade do ensino

■ Unidades curriculares classificadas em 
situação excelente

UC classificadas em situação excelente 
face ao nº total de UC avaliadas

% 4 5,3 7 8,4 20

■ Unidades curriculares classificadas em 
situação crítica

UC classificadas em situação crítica 
face ao nº total de UC avaliadas

% 4 3,6 2 7,4 1

■ Nível de empregabilidade dos diplo-
mados

100 (desempregados inscritos no IEFP 
no ano n/nº de diplomados no ano 
letivo n-2/n-1)

% 85 85 96 94 90

■ Ações do plano de melhoria de Ensino 3 Ações definidas nos planos de melhoria 
elaborados pelos Conselhos Pedagó-
gicos implementadas face ao total de 
ações

% _ _ _ _ 80

■ Abandono escolar Anulações de matrícula 1ºC/ MI face ao 
nº total de estudantes de 1ºC/ MI

% 2 1,72 1,1 1,01 0.25

■ Aproveitamento escolar Aprovados/Avaliados % 88 92 91 91 95

1 O valor de referência em 2016 foi calculado em função da informação recebida pelos investigadores. A partir de 2017, a monitorização do indicador passou a se 
feita com a informação constante na base SCOPUS.
2  O valor de referência em 2016 foi calculado em função da informação recebida pelos investigadores. A partir de 2017, a monitorização do indicador é feita com 
a informação constante na SCOPUS.
3  O indicador começou a ser monitorizado apenas em 2020, em função do trabalho desenvolvido pelos Conselhos Pedagógicos das Escolas e pelo Gabinete de 
Gestão da Qualidade.
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Processos internos

Na perspetiva de processos internos consideram-se os 
processos-chave da instituição na criação de valor, que 
promovem a qualidade, eficiência e a eficácia dos recur-

sos, identificando-se os processos que tem  de ser me-
lhora-dos ou optimizados para que a  Missão e Visão sejam 
cumpridas.

Indicadores Descrição Unidade 
métrica

Valor Ref.
2016 2017 2018 2019 Meta

2021

OE 4 Reforçar a cultura de qualidade e avaliação

■ Acreditação/ certificação de laborató-
rios e unidades especializadas

Laboratórios e unidades especializadas 
acreditados ou certificados

Nº 5 _ 6 6 10

■ Certificação dos sistemas de qualidade 
pelas normas aplicáveis

Obtenção da certificação do sistema 
interno de garantia da qualidade e da 
certificação do sistema de gestão da 
qualidade nos serviços

Nº _ 1 1 1 4

OE 5 Transformar o campus num laboratório vivo e inteligente

■ Taxa de adesão ao programa U-bike Bicicletas U-bike atribuídas / capaci-
dade instalada do programa

% _ _ 10 10 100

■ Programa de monitorização inteligente Sensores instalados no âmbito de 
programa de monitorização inteligente 
para a gestão eficiente de recursos, 
incluindo rega em jardins e agricultura 
de precisão

Nº 1200 1400 1460 1568 2350

OE 6 Promover a saúde, o bem-estar, a igualdade de género e a fruição cultural

■ Participantes em voluntariado Estudantes que participaram em ações 
de voluntariado promovidas 

Nº 274 241 188 223 400

■ Eventos culturais/ ano Eventos culturais concluídos no ano Nº 106 117 125 125 100

■ Participantes em eventos desportivos Utilizadores do Active Gym (sócios 
ativos) e de estudantes do desporto 
Universitário

Nº 1500 1064 1211 1262 1900
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Indicadores Descrição Unidade 
métrica

Valor Ref.
2016 2017 2018 2019 Meta

2021

OE 7 Fomentar a inovação e o empreendedorismo

■ Projetos nacionais de I&D Projetos nacionais de I&D ativos Nº 40 62 37 100 45

■ Patentes registadas Patentes registadas, nacionais e inter-
nacionais 

Nº 5 5 3 13 10

OE 8 Internacionalizar o ensino e a investigação

■ Projetos internacionais de I&D+I Projetos de I&D+I com financiamento 
internacional

Nº 20 33 23 26 30

■ nº de docentes e investigadores com 
mobilidade 

Docentes e investigadores em mobili-
dade outgoing e incoming (nº)

Nº 131 120 191 203 164

■ nº de estudantes em mobilidade Estudantes em mobilidade outgoing e 
incoming (nº)

Nº 383 365 315 329 421

■ Programas de 2º e 3º ciclo com univer-
sidades de outros países

Programas 2º e 3º ciclo com universi-
dades de outros países/total progra-
mas de 2º, 3º ciclo 

% 10 7 10 6 20

■ Estudantes estrangeiros inscritos para 
obtenção de grau

Estudantes estrangeiros inscritos para 
obtenção de grau/ total de estudantes

% 2 3 4,2 6 6

OE 9 Focalizar e dinamizar a investigação

■ Unidades de Investigação com classifi-
cação igual ou superior a Muito Bom

Centros de Investigação sediados na 
UTAD com classificação de Muito Bom 
ou Excelente pela FCT 

Nº 4 4 4 4 6

■ Docentes e investigadores integrados 
em unidades de investigação

Doutores elegíveis em unidades I&D/ 
docentes UTAD 

% 78 78 78 70 85

■ Estudantes de doutoramento Estudantes inscritos em cursos de 3º 
ciclo, em 31 de dezembro do ano n-1

Nº 242 281 307 423 350

■ Cursos de 3º ciclo e formação avança-
da no âmbito do Colégio Doutoral

Cursos de 3º ciclo e formação avança-
da promovidos por mais do que uma 
unidade orgânica de ensino e investi-
gação, no âmbito do Colégio Doutoral/
cursos de 3º ciclo e formação da UTAD

% _ _ _ 15 80

OE 10 Ajustar e reformar a oferta educativa

■ Departamentos com carga horária 
média >9h

Departamentos com carga horária 
média acima das 9h considerando os 
docentes de carreira

Nº 6 4 3 3 1

■ Otimização de unidades curriculares 4 UC transversais a mais do que um 
ciclo de estudo com serviço docente 
atribuído 

% 10 10 10 10 20

■ Projetos educativos em contexto 
empresarial

Estudantes que no ano letivo n -1 
realizaram trabalhos de dissertação de 
mestrado ou mestrado integrado ao 
abrigo de protocolos com empresas 
/ estudantes de mestrado e mestrado 
integrado

% 13 17 14 11 35

4 Indicador cuja evolução não tem sido medida, por não ser ainda possível retirar essa informação de forma automatizada. 
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Na perspetiva de capacitação e de inovação são consi-
derados os objetivos do ponto de vista dos trabalhadores 
docentes, investigadores e não docentes e não investiga-
dores, ou seja, os objetivos a cumprir para desenvolver o 
capital humano e promover o crescimento da instituição, 
através da formação e do aperfeiçoamento da gestão inter-

na pela utilização das tecnologias da informação. O inves-
timento em pessoas qualificadas, dedicadas e orientadas 
para a missão, apoiadas por infraestruturas fisicas e digitais 
de qualidade, é fundamental para alavancar as outras pers-
pectivas.

Capacitação e inovação

Indicadores Descrição Unidade 
métrica

Valor Ref.
2016 2017 2018 2019 Meta

2021

■ Cursos em parceria com instituições 
nacionais

Cursos de titulação múltipla em parceria 
com instituições nacionais  

Nº 6 9 9 16 18

■ MOOCS e cursos de formação à 
distância

Massive Open Online Courses 
(MOOCS) e cursos de formação à 
distância 

Nº 3 _ 3 5 9

■ Unidades curriculares disponíveis na 
plataforma Moodle

Unidades curriculares com conteúdos 
on-line na plataforma Moodle, em 31 de 
Dezembro

Nº 148 120 177 _ 500

OE 11 Reforçar as políticas e os instrumentos de ação social

■ Estudantes apoiados pela Ação Social Bolseiros/nº de estudantes da UTAD no 
ano n -1 reportado a 31/03/2017 do ano 
económico

% 33 37 38 38 40

OE 12 Promover a participação em redes e plataformas colaborativas

■ Parcerias em projetos de investigação e 
desenvolvimento

Parcerias em projetos de investigação e 
desenvolvimento

Nº _ 400 543 735 550

■ Participação em laboratórios colabo-
rativos

Laboratórios Colaborativos com a 
participação da UTAD

Nº _ 0 3 4 5

OE 13 Aumentar a flexibilidade da organização e a eficiência da gestão

■ Desmaterialização do expediente geral Documentos tramitados via plataforma 
digital /documentos que dão entrada 
nos SRH em papel

% 20 50 60 90 100

■ Desmaterialização de processos 
académicos

Nº de processos digitalizados /nº total 
de processos

% 21 100 100 100 100
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Indicadores Descrição Unidade 
métrica

Valor Ref.
2016 2017 2018 2019 Meta

2021

OE 14 Consolidar o novo modelo de governo e de gestão

Trabalhadores envolvidos em ações do 
fórum permanente da UTAD

Trabalhadores envolvidos em ações 
de informação, formação, análise e ou 
reajustamento da estratégia no âmbito 
do fórum permanente da UTAD/ tra-
balhadores

% _ 23 27 27 50

OE 15 Rejuvenescer, valorizar e motivar os recursos humanos

Docentes com formação contínua Docentes que participaram em ações 
de formação contínua no quadriénio/ 
docentes

% _ 22 22 27 30

Docentes com classificação de ex-
celente pelos estudantes 

 Pares docente/curso/UC em situação 
excelente/ Nº de pares docente/cur-
so/UC avaliados

% 26 29 31 31,2 40

Associados e catedráticos na estrutura 
do corpo docente

Conjunto de professores catedráticos 
e associados/ total dos professores 
de carreira

% 26 20 26 24,6 35

Tempo de formação ministrado aos 
trabalhadores não docentes

Horas de formação planeadas e minis-
tradas por ano 

Horas _ 800 1240 1303 4000

Média etária do corpo docente Média de idade dos docentes de 
carreira 

Anos 51 48,9 51,7 52,26 51,7

OE 16 Requalificar e capacitar as infraestruturas físicas e digitais

Área requalificada Área requalificada (m2) m2 _ 6615 9545 19545 3500

Conectividade do campus Implementação à rede RCTS % _ 0 30 50 100

Catálogo digital de UC UC integradas em aplicação de sistema 
de gestão de qualidade do ensino/ 
total de UC

% _ 0 0 40 100

Enquanto instituição pública, a UTAD está orientada para a 
execução do orçamento e esta perspetiva é considerada 
como um meio para obtenção de recursos necessários para 
o cumprimento da Missão, não sendo, portanto, o objetivo 
final. No entanto, face às restrições orçamentais do passado 

recente, esta perspetiva assume vital importância, obrigan-
do à adoção de práticas que conduzam a uma maior efi-
ciência e eficácia para atingir a Missão da instituição, garan-
tindo a sua sustentabilidade económica e financeira.

Financeira
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Indicadores Descrição Unidade 
métrica

Valor Ref.
2016 2017 2018 2019 Meta

2021

OE 17 Assegurar a sustentabilidade económica e financeira

Receitas obtidas via financiamento da 
investigação

Receitas obtidas via financiamento da 
investigação / receita

% 13,2 17 20,8 17.6 25

Receitas obtidas por via da prestação 
de serviços

Receitas obtidas por via da prestação 
de serviços / receita

% 3,5 6 3,7 3,8 4,6
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ATIVIDADES E PROJETOS 
A DESENVOLVER

III
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Apresentam-se de seguida as principais atividades e pro-
jetos a desenvolver em 2021, que, atendendo à conjuntura 
atual explicitada na nota introdutória, incidem na conclusão 
de iniciativas já iniciadas em 2020 e em novos projetos de-
vidamente enquadrados no orçamento da UTAD para 2021. 

Inclui também atividades decorrentes das alterações que 
a instituição se encontra a implementar, fruto do reajusta-
mento à visão traduzida na nova estrutura organizacional do 
Grupo Público UTAD, tendo em vista o aumento da qualida-

de dos serviços e a sustentabilidade dos recursos, através 
da construção de compromissos e implementação de es-
tratégias cooperantes.

As atividades e projetos encontram-se organizadas por 
eixo estratégico de atuação, podendo uma ação ou projeto 
ter impacto em mais do que um objetivo estratégico, sendo 
aliás desejável que isso possa acontecer, tal como se pode 
verificar pela identificação do(s) OE para os quais cada ati-
vidade ou projeto concorre.
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Investigação e valorização do 
conhecimento

 1. 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]

 2. Estabelecer as condições de desenvolvimento das atividades de inves-
tigação dos Centros e Polos de Investigação, tendo por base a avaliação 
realizada pela FCT. [OE 9]

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

 4. 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]

 5.  Consolidação da investigação científica privilegiando a atração e diver-
sificação de fontes de financiamento, em especial do Portugal 2020, da 
União Europeia e parceria com empresas. [OE 2, OE 8, OE 17]

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

Investigação de dimensão global e com  
impacto no território
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 7. Consolidação de uma carteira diversificada de receitas derivadas da 
prestação de serviços especializados de I&D, em articulação com a nova 
orgânica de funcionamento implementada nos serviços e estruturas es-
pecializadas, em articulação com a estratégia de renovação de recursos 
humanos. [OE 2, OE 7, OE 17]

 8. Monitorizar a celebração de protocolos com instituições e empresas, as-
segurando a sua divulgação na Academia. [OE 7]

 9. Monitorizar indicadores que avaliem o impacto da a I&D e da valorização 
de conhecimento na região e no país. [OE 2, OE8, OE9]

 10.  Participar em atividades de networking e interação com organizações 
internacionais de transferência de tecnologia. [OE 2, OE8, OE9]
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Ensino, ação social e cultura

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

 2. 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]

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

 4. Refletir sobre as recomendações e os relatórios de atividade do Prove-
dor do Estudante e implementar alterações em articulação com as Esco-
las. [OE 14]

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

 6. 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]

Estudantes no epicentro de uma  
“Universidade Amiga e Inclusiva”
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 7. 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]

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

 9. Promover medidas que aumentem a proximidade do estudante na toma-
da de decisão e na escolha de soluções para os problemas e para a me-
lhoria da sua qualidade de vida na Universidade, bem como incrementar 
os seus conhecimentos e competências. [OE 14]
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Qualidade e comunicação

 1. Continuar a transposição das orientações do Sistema Interno de Garantia 
da Qualidade nas várias áreas de missão (Ensino, Investigação, Colabora-
ção com a Sociedade e Internacionalização) para o nível de gestão das 
UO. [OE 3, OE 4]

 2. Promover a integração de todos os sistemas de gestão em implemen-
tação na Universidade, incluindo os dos SASUTAD, independentemente 
do referencial de apoio, permitindo a concretização de uma visão abran-
gente e coesa do modelo de gestão. [OE 13]

 3. Reforçar o Sistema Integrado de Gestão Académica (SIGACAD), tendo 
em vista a centralização do serviço ao estudante, permitindo a concre-
tização plena, num único sistema, da interação académica entre o estu-
dante e a UTAD. [OE 13]

 4. Promover melhorias dos diversos sistemas de apoio ao ensino, numa 
ótica integrada e comunicante, de fácil utilização e eficiente, nomeada-
mente o Sistema de Informação de Apoio ao Ensino e a plataforma de 
Distribuição de Serviço Docente (DSD), de modo a permitir uma gestão 
mais eficaz do serviço docente, dos cursos e das turmas, bem como a 
realização de horários escolares. [OE 13]

 5. 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]

Cultura de qualidade e afirmação da 
marca UTAD
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 6. Concluir o processo de desmaterialização de todos os processos aca-
démicos e administrativos, realizados através de fluxos estruturados e 
otimizados. [OE 13, OE 16]

 7. Concluir a implementação do Regulamento Geral da Proteção de Dados, 
envolvendo uma aplicação de suporte e dos procedimentos internos re-
lacionados com dados pessoais. [OE 16]

 8.  Realizar um programa de promoção da oferta educativa nas Escolas Se-
cundárias e do ensino profissional, particularmente nas regiões onde a 
UTAD atrai mais estudantes, e de acolhimento de visitas de alunos do 
ensino básico e secundário, em articulação com as Escolas, ajustado à 
situação atual de pandemia. [OE 1]

 9. 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]

 10. Dinamizar novos formatos de visibilidade envolvendo as redes sociais, a 
Rádio Universidade e a UTAD TV. [OE 6]

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

 12. 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]
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Organização e recursos

 1. Acompanhar a evolução do cenário atual de pandemia, aplicando e mo-
nitorizando 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]

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

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

 4. Realizar o novo modelo de funcionamento dos serviços e das estruturas 
especializadas em função do novo regulamento orgânico e funcional do 
Grupo UTAD, permitindo uma maior proximidade, cumprimento de níveis 
de serviço, otimização de custos e prestação de contas, em sintonia com 
um reforço da capacitação e desenvolvimento dos percursos profissio-
nais do corpo técnico-administrativo. [OE 13, OE 14, OE 15]

 5. Operacionalizar o funcionamento do Espaço Estudante, numa ótica de 
relação e desenvolvimento integral, prestando o atendimento e o apoio 
necessário aos estudantes em todos os domínios, designadamente aca-
démico, mobilidade interinstitucional internacional e nacional, acesso a 
bolsas de estudo e a outros apoios sociais, acesso a alojamento, alimen-
tação e serviços prestados nas áreas da saúde e bem-estar, entre outros 

As pessoas no centro de um campus 
sustentável
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domínios que sejam relevantes nos percursos letivos do estudante. [OE 1, 
OE 11, OE 13, OE 14]

 6. Implementar o Balcão Integrado de Informação para o atendimen-
to transversal de todas as áreas dos serviços e o apoio necessário aos 
membros da comunidade interna e aos externos que com ela se relacio-
nam, designadamente a área financeira e patrimonial, a área das compras, 
a área de recursos humanos, a mobilidade nacional e internacional. [OE 1, 
OE 2 OE 8]

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

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

 9. Manter a política de redução da despesa de funcionamento, privilegian-
do dinâmicas de sustentabilidade ambiental. [OE 17]

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

 11. Construir a Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) para o tra-
tamento dos efluentes das instalações agropecuárias, e fomento de es-
tudos conducentes à produção de biogás e de monitorização contínua 
do funcionamento da ETAR, visando a melhoria da eficiência do proces-
so de tratamento de efluentes. [OE 5, OE 16]

 12. Continuar a construção de uma Ecovia, enquadrada no plano de mo-
bilidade do campus em articulação com o Plano de Desenvolvimento 
Urbano de Vila Real promovido pela autarquia. [OE 5, OE 16]

 13. Continuar o plano de melhoria das infraestruturas letivas e científicas, in-
cluindo a melhoria de mobiliário de salas de aula e de espaços de lazer. 
[OE 6, OE11, OE 16]

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

 15. Reforçar a conetividade no campus e na área residencial em colabo-
ração com a Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN), 
aumentando de 1GB para 10GB. [OE 3, OE 5 OE 13, OE 16]
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Internacionalização

 1. Reforçar a promoção internacional através de marketing digital, presença 
em feiras e missões de prospeção de novos mercados de captação de 
estudantes, apoiadas no âmbito do projeto COMPETE “Universities Por-
tugal – Connecting Knowledge”. [OE 1, OE8]

 2. Participar em iniciativas no âmbito da Aliança CURE, um consórcio univer-
sitário 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]

 3. 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, Universida-
des Sem Fronteiras”. [OE 1, OE8, OE10]

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

 5. Realizar o IV Fórum de Reflexão sobre Internacionalização. [OE 8]

 6. Dinamizar ações de informação e sensibilização dos estudantes  
incoming e outgoing Erasmus na aplicação das medidas para a preven-
ção por infeção SARS-CoV-2. [OE 6, OE 8] 

Abertura ao mundo

IV
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ORÇAMENTO

IV
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Linhas Orientadores

Proposta de Orçamento

Em termos de Orçamento de Estado, o aumento do plafond 
base proposto pelo Governo para 2021 permite a compen-
sação da diminuição das propinas definidas no ano anterior, 
o aumento previsto do salário mínimo, as valorizações re-
muneratórias do pessoal docente e não docente e ainda a 
regularização dos vínculos precários, apenas dos investiga-
dores, homologada pela comissão bipartida (CAB).

Neste contexto, as projeções apresentadas no Orçamento 
da UTAD para 2021 expressam o exercício interno de pros-
petiva de receita e de despesa, baseado no plafond comu-
nicado pelo MCTES. 

Na previsão da despesa foram tidos em atenção os seguin-
tes pressupostos:

 i) Cumprimento do programa do Governo para a legis-
latura e dos compromissos assumidos pelo MCTES, 
designadamente em termos de emprego científico e 
do programa de regularização de vínculos precários da 
administração pública - PREVPAP;

 ii) Projeção do custo efetivo com pessoal à data de final 
de dezembro de 2020, incluindo as previsões para as 
valorizações remuneratórias em curso

 iii) Projeção da renovação e da valorização dos recursos 
humanos, previstas no Plano Estratégico, designada-
mente ao nível do pessoal docentes e não docente;

 iv) Integração completa de contratos decorrentes do fun-
cionamento em rúbricas específicas de encargos ge-
rais da Universidade;

 v) Dotação específica para o plano de recuperação de 
saldos decorrentes do cumprimento do regulamento 
de prestações de serviços ao exterior.

vi) Otimização da recente orgânica da Universidade.

Quanto às rúbricas de aquisição de bens e serviços, e de 
transferências, o cumprimento da meta de equilíbrio finan-
ceiro exige dar continuidade ao conjunto de medidas de 
gestão, tendo como objetivo continuar a controlar a despe-
sa e manter um esforço de aumentar das receitas próprias.

A dotação de Orçamento de Estado atribuída para o 
Grupo Público UTAD em 2021 foi de 35.609.399 €, sendo 
33.831.166 € (95%) para a Universidade e € 1.778.232 € (5%) 
destinados aos SAS-UTAD. O plafond atribuído satisfaz 
88% dos encargos com remunerações certas e encargos 
sociais. O diferencial das remunerações não contempla-
das pelo plafond, será suportado por receitas próprias que 

foram estimadas em 10.214.868 €, repartidas e 8.849.643 
€ para a Universidade e 1.645.225€ para os SAS-UTAD.

Além das verbas provenientes do OE e das receitas próprias 
geradas pela instituição, a proposta de orçamento para 2021 
prevê um montante de 18.519.298 € relativo aos projetos 
de I&D e ao funcionamento dos centros de investigação.
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Quanto à renovação e valorização dos recursos huma-
nos, a proposta de orçamento contempla uma verba de 
477.989,96 €, incluindo a valorização do corpo docente e a 
renovação do corpo docente e técnico, em sintonia com 
a nova orgânica dos serviços. Com efeito, até ao momen-
to, foi efetuado o reposicionamento remuneratório dos re-
cursos humanos nos termos da legislação em vigor e, com 
base em receitas próprias, procedendo-se à atualização 
do valor do salário mínimo e continuado o processo de 
mobilidade intercarreiras dos funcionários não docentes.

Urge dar continuidade ao processo de renovação dos re-
cursos humanos docentes, iniciado através do estímulo da 
FCT para o emprego científico. De igual modo, está em 
curso o processo de regularização de 11 vínculos precários 
(PREVPAP), o qual exige, de igual modo, o recurso a receitas 
próprias (276.364,94 €), atendendo a que o OE21 não prevê 
qualquer dotação nesta rúbrica para técnicos superiores.

Quanto à valorização dos docentes, importa dar conti-
nuidade ao plano apresentado em 2020, o qual se baseia 
em princípios orientadores, claros e objetivos, que reco-
nhecem o mérito e o desempenho respeitando princípios 
de equidade e de coesão interna. Este plano atende às 
exigências atuais da carreira universitária, às recomen-
dações da FCT no quadro do processo de avaliação das 
unidades de investigação e às recomendações da A3ES, 
tanto em sede de avaliação institucional, como de acredi-
tação dos diferentes tipos de cursos conferentes de grau.

A exemplo do ano anterior, a proposta de orçamento 
da UTAD para 2021 não contempla cativações adicio-
nais de verbas. No caso dos investigadores a contratar 
ao abrigo da regularização dos vínculos precários (PRE-
VPAP), os encargos financeiros continuam a ser suporta-
dos pela FCT até ao final do seu contrato de investigador.

RECEITA

FONTE FINANCIAMENTO PREVISÃO 2021 (€)

Transferências do Estado 35 609 399,00 

Receitas próprias 10 214 868,00  

Transferências de projetos e centros investigação 18 519 298,00 

  

TOTAL OE + RP 64 343 565,00  

DESPESA

RÚBRICA PREVISÃO 2021 (€)

Pessoal 33 076. 072,00   

Encargos sociais 7 616 274,00   

Aquisição de bens e serviços 5 468 471,00   

Transferências 16 843 280,00    

Aquisição de bens de capital 437 432,00   

TOTAL 64 343 565,00  

Orçamento consolidado 2021 (UTAD+SASUTAD)
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RECEITA

FONTE FINANCIAMENTO PREVISÃO 2021 (€)

Transferências do Estado 33 831 166,00  

Receitas próprias 8 849 643,00  

Transferências de projetos e centros investigação 18 519 298,00 

  

TOTAL OE + RP 64.343.565,00  

RECEITA

FONTE FINANCIAMENTO PREVISÃO 2021 (€)

Transferências do Estado 1 778 233,00 

Receitas próprias 1 365 225,00 

Transferências de projetos e centros investigação 769 515,00 

  

TOTAL OE + RP 3 912 973,00 

DESPESA

RÚBRICA PREVISÃO 2021 (€)

Pessoal 31 365 783,00   

Encargos sociais 7 240 183,00  

Aquisição de bens e serviços 3 951 922,00  

Transferências 16 843 280,00 

Aquisição de bens de capital 437 432,00 

TOTAL 64 343 565,00  

DESPESA

RÚBRICA PREVISÃO 2021 (€)

Pessoal  1 710 289,00   

Encargos sociais  376 091,00  

Aquisição de bens e serviços  1 516 549,00  

Transferências  197. 000,00  

Impostos e Taxas  43 322,00

Aquisição de bens de capital 69 722,00 

TOTAL 3 912 973,00 

UTAD

SASUTAD
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ANEXOS
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Anexo I – Mapa de Pessoal 2021

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS MONTES E ALTO DOURO - MAPA DE PESSOAL 2021: Artigo 29.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho
POSTOS DE TRABALHO OCUPADOS E VAGOS

Cargo/carreira/categoria
N.º de postos de 

trabalho ocupados 

em ETI

N.º de postos de 
trabalho vagos

em ETI

Reitor, Vice-Reitores e Pró-Reitores 9 0

Presidentes de Escola, CC e CP 15 0

Administrador 1 0

Fiscal Único 1 0

Pessoal Dirigente (Diretores de serviço e chefes de divisão ou equiparados) 9 11

Docentes universitários - pessoal de carreira 367 51

Docentes universitários especialmente contratados 125,15 55

Docentes do ensino superior politécnico - pessoal de carreira 20 5

Docentes do ensino superior politécnico especialmente contratados 31,65 10

Investigadores 3 5

Investigadores - Emprego Científico 21 5

Técnicos superiores 111 25

Especialistas + Técnicos de Informática 35 3

Coordenadores técnicos + Assistentes Técnicos 166 20

Assistentes operacionais + Encarregados Operacionais 198 24

 Total 1.112,8 214                                                                                               
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Anexo II – Formação 2021
A capacidade de mobilizar o capital humano para atingir os seus objetivos e prosseguir a sua missão constitui um fator dife-
renciador do sucesso na organização.

 

Formação para o pessoal técnico e administrativo
No sentido de proporcionar aos trabalhadores uma aprendizagem contínua, garantindo o desenvolvimento do processo da 
formação profissional dos trabalhadores Técnicos e Administrativos, será desenvolvido o Plano de Formação, ao longo do ano 
de 2021.

Grupo Sub-Grupo Temática

1.  TÉCNICA (elementos 
referentes aos processos 
de trabalho, conhecimentos, 
saber-fazer)

1.1. QUADRO NORMATIVO

1.1.1. Regime de Acidentes de trabalho e Doenças Profissionais

1.1.2. LTFP – Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho (Geral)

1.1.3. LTFP – Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho (temático)

1.1.4. SIADAP – Sistema de Avaliação de Desempenho dos Trabalhadores da Administração 
Pública

1.1.5. Mobilidade Geral |Especial

1.1.6. Direitos e Deveres dos Trabalhadores da Administração Pública

1.1.7. Procedimento Administrativo e Medidas de Modernização Administrativa

1.1.8. Contratação de Recursos Humanos na Administração Pública: Contrato de Trabalho e 
Aquisições de serviços 

1.1.9. Regime de Proteção Social na Administração Pública

1.1.10. Direitos de Autor e Direitos Conexos

1.2. FINANCEIRA E COMPRAS

1.2.1. Gestão Patrimonial e Financeira

1.2.2. Fundo de Maneio: Tesouraria Líquida

1.2.3. Contabilidade Pública e Gestão Orçamental

1.2.4. SNC-AP - Sistema de Normalização Contabilística para administrações públicas

1.2.5. Gestão Estratégica de Compras Públicas

1.2.6. Gestão de Fornecedores

1.2.7. O CCP - Formação Geral

1.2.8. Formação em fiscalidade, SNC (ligado à função publica), alterações legislativas (IVA, 
IRS, IRC, POCP)

1.3. ACADÉMICA 1.3.1. Regulamentos de Estudantes no Ensino Superior

1.4. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
/ TECNOLOGIAS

1.4.1.Sistemas de Gestão Documenta

1.4.2. Excel – Utilização Básica

1.4.3. Excel – Utilização Avançada
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1.  TÉCNICA (elementos 
referentes aos processos 
de trabalho, conhecimentos, 
saber-fazer)

1.4. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
/ TECNOLOGIAS

1.4.4. Word – Utilização Básica

1.4.5. Word – Utilização Avançada

1.4.6. GIAF - MyGiaf 

1.4.7. GIAF – Gestão de Recursos Humanos

1.4.8. GIAF – Processamento de Vencimentos

1.4.9. Utilização do Outlook

1.4.10. Office 365 - Administração

1.4.11. Office 365 - Utilização

1.4.12. Administração de Sistemas e Segurança de Redes

1.4.12. Cibersegurança e desafios conexos

1.5. QUALIDADE, AMBIENTE E 
SEGURANÇA

1.5.1. Segurança e Saúde no Trabalho

1.5.2. Implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade

1.5.3. Auditorias Internas

1.5.4. Internal Quality Assurance Systems in the EAHE (tools; involvement of stakeholders; 
the role of the internal systems; the QA Manual - with focuses in professional HE; the key 
performance indicators, ….)

1.6. DESIGN 1.6.1. Design criativo e de comunicação

1.7. ADMINISTRATIVA

1.7.1. Técnicas de Secretariado

1.7.2. Inglês (Atendimento / Secretariado)

1.7.3. Sistemas de Informação para Bibliotecas do ensino superior

2.  INTERPESSOAIS 
(aspetos sociais, papéis, 
responsabilidades, relações 
com os outros, motivação, 
criatividade, iniciativa, saber 
ser / estar)

2.1. DESENVOLVIMENTO         
PESSOAL

2.1.1. Gestão do Stress

2.1.2. Inteligência Emocional

2.1.3. Gestão do Tempo e Organização do Trabalho

2.1.4. Coaching – Uma ferramenta para a Vida

2.1.5. Gestão de Conflitos

2.2. COMUNICAÇÃO

2.2.1. Saber Comunicar

2.2.2. Condução de Reuniões

2.2.3. Assertividade como forma de estar

3. GESTÃO (aspetos com a organização, liderança, negociação, 
estratégia, estrutura)

3.1.1. Sistemas de Informação para a Gestão

3.1.2. Vantagens e Armadilhas das Medidas de Desempenho

3.1.3. Gestão de Competências

3.1.4. Liderança de Equipas

3.1.5. Assertividade e Inteligência Emocional nas Equipas de Trabalho

3.1.6. Metrologias e Ferramentas de Gestão e Planeamento da Qualidade

3.1.7. Implementação de Sistemas de Gestão

3.1.8. Kaizen Office Live
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Formação pedagógica para docentes
No sentido de continuar a promover e a estimular a melhoria do ensino e da aprendizagem, de apoiar e fomentar, através da 
partilha e divulgação de experiências, práticas docentes baseadas em novas abordagens, a UTAD, juntamente com a U. Minho 
e a U. Porto, irá dinamizar mais um ciclo de Formação de Docentes.

Formação dirigida à academia
Serão promovidas, ao longo do ano, ações de formação diretamente relacionadas com o campus sustentável, nomeadamente 
nas áreas da gestão eficiente dos recursos e da segurança rodoviária. Estas ações são dirigidas a todos os trabalhadores e aos 
estudantes.

Ações

Eficiência energética / Utilização racional de energia- Referencial ISO 50001

Gestão Ambiental – Referencial ISO 140001

Gestão de Resíduos 

Segurança rodoviária, com principal enfoque para os meios cicláveis

OBJETIVOS
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
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