
RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

2020UTAD, UMA ECO-UNIVERSIDADE PARA O FUTURO

ENTIDADE CERTIFICADA

Ambiente

ENTIDADE CERTIFICADA

Energia



1 

   

 

 

 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

2 0 20 
 

 

 

Universidade mais Coesa, mais Colaborativa, mais Conectada e mais Competitiva 

 

 

 

 

 

 

   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UTAD 2020 

Coordenação 
Artur Cristóvão 
Vice-Reitor para o Planeamento e a Internacionalização 
 
Fotografia 
Setor de Fotografia da UTAD 
 
Capa e separadores 
Luís Gens  
Gabinete de Comunicação e Imagem 
 
Propriedade 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Impressão 
Núcleo gráfico dos Serviços de Documentação e Bibliotecas 

Tiragem 
25 exemplares 

ISBN 
978-989-704-435-9 (versão impressa) 
978-989-704-436-6 (versão eletrónica) 

Ano 
2021 



1 

 

 

ÍNDICE  

ÍNDICE .......................................................................................................................................................................... 1 

Mensagem do Presidente do Conselho Geral ................................................................................................... 4 

Mensagem do Reitor .............................................................................................................................................. 6 

SUMÁRIO EXECUTIVO ................................................................................................................................................. 8 

NOTA INTRODUTÓRIA ................................................................................................................................................ 14 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ................................................................................................................................ 17 

ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO ........................................................................................................................... 25 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS .................................................................................................................................. 33 

RESPOSTA À COVID-19 ......................................................................................................................................... 34 

ENSINO, AÇÃO SOCIAL E CULTURA .................................................................................................................... 37 

INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO .................................................................................. 43 

QUALIDADE E COMUNICAÇÃO .......................................................................................................................... 48 

ORGANIZAÇÃO E RECURSOS .............................................................................................................................. 52 

INTERNACIONALIZAÇÃO ...................................................................................................................................... 55 

OBJETIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL .................................................................................... 58 

ATIVIDADES EM DESTAQUE NAS UNIDADES ORGÂNICAS ..................................................................................... 61 

UNIDADES ORGÂNICAS DE ENSINO E INVESTIGAÇÃO ..................................................................................... 61 

PROVEDORIAS ....................................................................................................................................................... 78 

RECURSOS HUMANOS ............................................................................................................................................... 84 

ANEXOS ..................................................................................................................................................................... 90 

 



2 

ÍNDICE DE TABELAS 

Tabela 1. Composição de órgãos de governo ............................................................................................................. 20 

Tabela 2. Composição dos órgãos de Escola ............................................................................................................... 22 

Tabela 3. Composição da equipa reitoral e administração ....................................................................................... 23 

Tabela 4. Evolução dos resultados estratégicos ......................................................................................................... 28 

Tabela 5. Resultados dos objetivos estratégicos em 2020 ........................................................................................ 28 

Tabela 6. Resultados do indicadores estratégicos em 2020 ..................................................................................... 29 

Tabela 7. Centros de investigação................................................................................................................................. 43 

Tabela 8. Laboratórios colaborativos ........................................................................................................................... 44 

Tabela 9. N.º  e valores de projetos aprovados, por tipologia .................................................................................. 46 

Tabela 10.  ECAV | Estudantes por curso ..................................................................................................................... 62 

Tabela 11. ECAV | Indicadores de investigação .......................................................................................................... 63 

Tabela 12.  ECAV | Indicadores de extensão ............................................................................................................... 64 

Tabela 13. ECHS| estudantes por curso ...................................................................................................................... 65 

Tabela 14.  ECT| Estudantes por curso ........................................................................................................................ 69 

Tabela 15. ECT| Indicadores de investigação .............................................................................................................. 70 

Tabela 16. ECT| Indicadores de extensão.................................................................................................................... 70 

Tabela 17.  ECVA| Estudantes por curso ...................................................................................................................... 73 

Tabela 18.  ECVA| Indicadores de investigação .......................................................................................................... 74 

Tabela 19. ESS| Estudantes por curso .......................................................................................................................... 77 

Tabela 23. Provedor Estudante | SWOT | Propostas de Melhoria ........................................................................... 79 

Tabela 24. Provedor do Trab. N/Docente e N/Inv. | SWOT | Propostas de Melhoria ........................................... 82 

Tabela 25. Pessoal docente e investigador .................................................................................................................. 86 

Tabela 26. Corpo não docente, por cargo/carreira/categoria ................................................................................... 88 

Tabela 27. Fórmulas de cálculo dos indicadores estratégicos .................................................................................. 90 

Tabela 28. Histórico de indicadores .............................................................................................................................. 93 

 



3 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura  1. Organograma da Universidade .................................................................................................................... 17 

Figura  2. Novo organograma funcional ....................................................................................................................... 19 

Figura  3.  Visão ................................................................................................................................................................ 25 

Figura  4. Eixos estratégicos ........................................................................................................................................... 25 

Figura  5. Mapa estratégico da UTAD ........................................................................................................................... 26 

Figura  6. Novos estudantes de 1º ciclo e MI de 2012/13 a 2020/2021 .................................................................... 38 

Figura  7. Novos estudantes de oferta pós-graduada de 2012/13 a 2020/2021 .................................................... 38 

Figura  8. Evolução do número de estudantes ............................................................................................................ 39 

Figura  9. Distribuição dos estudantes por Escola ...................................................................................................... 39 

Figura  10.  Evolução da produção científica  .............................................................................................................. 44 

  



4 

 

Mensagem do Presidente do Conselho Geral 

 

 

Este é o último prefácio que escrevo para os Relatórios de Atividade da Universidade de Trás os Montes e Alto 
Douro, publicados nos últimos oito anos, correspondentes aos dois mandatos que cumpri como Presidente 
do Conselho Geral. 

Não cabe aqui, nem à minha pessoa, fazer a história da Universidade destes oito anos, mas sinto que tenho a 
obrigação de dar a conhecer algumas impressões que me marcaram durante este tempo. Essas impressões 
resumem-se, fundamentalmente, a sentimentos. No início dos meus mandatos surgiu-me o sentimento de 
dúvida. Os primeiros tempos de Presidente do Conselho Geral foram dominados por uma espécie de angústia, 
que tinha muito a ver com a capacidade de sobrevivência da instituição. Uma situação financeira insustentável, 
baixo nível de investimento, desmotivação generalizada, pouca abertura ao exterior e uma crise financeira que 
assolava o País de forma exasperante, era o enquadramento em que a Universidade se movia na época. Nunca 
disfarcei esse meu sentimento e, por diversas vezes, tanto em reuniões do Conselho Geral como em várias 
intervenções, dei conta dessa preocupação que, ao mesmo tempo, era caldeada de muita esperança.  

No prefácio do Relatório de Atividades de 2013 escrevi: “Apesar das vicissitudes causadas por um ambiente 
externo muito desfavorável devido à situação financeira do País, com a consequente redução da componente de 
financiamento público à Universidade, quero destacar a energia e a capacidade revelada pelos dirigentes da 
instituição que encetaram um processo de profundas reformas que vão no sentido de assegurar a sustentabilidade 
da UTAD”.  

Nas reformas levadas a cabo destaco duas: primeiro, a aprovação em sede do Conselho Geral de dois Planos 
Estratégicos, nos quais foram definidas eixos estratégicos com atividades e objetivos quantificados e, segundo, 
a alteração profunda verificada na estrutura orgânica da Universidade. 

A respeito do primeiro Plano Estratégico tive ocasião de escrever: “Trata-se de um documento fundamental 
porque nele estão definidas as linhas gerais que vão servir de enquadramento às muitas decisões que os órgãos de 
gestão da Universidade irão tomar nos próximos tempos. Se nos dias de hoje qualquer organização moderna não 
pode prescindir deste tipo de instrumentos, no caso presente quero destacar que o processo de elaboração deste 
Plano Estratégico foi alvo de uma intensa participação de toda a academia, correspondendo a um estilo de atuação 
que caracteriza a atual equipa reitoral. Num tempo em que tudo muda muito rapidamente e em que tudo influencia 
tudo, o processo iterativo que serviu de base metodológica à preparação do Plano é a maior garantia que não 
estamos perante um documento fechado à evolução dos múltiplos fatores internos e externos à Universidade. Neste 
Plano há uma ideia sobre o que se quer para a Universidade nos contextos regional, nacional e internacional. Há 
também a consciência clara de que vai ser executado num tempo em que as facilidades são inexistentes e em que 
muitas vezes a luta vai ser também pela sobrevivência. Por isso, na qualidade de Presidente do Conselho Geral, 
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interpreto a votação unânime do Conselho sobre o Plano Estratégico como um testemunho de um firme apoio, em 
torno de um sentimento de coesão que é pilar essencial para ultrapassar as dificuldades que vamos ter de enfrentar.”  

O presente Relatório de Atividades dá conta que, em 2020 e em termos médios, a execução das metas 
previamente definidas no Plano Estratégico atingiu 96%. No entanto, persistem alguns desequilíbrios a que há 
que estar atento. Mas o mais importante para futuro é saber que a Universidade teve capacidade para pôr de 
pé um moderno instrumento de gestão que permite medir para onde vamos e a que ritmo, e esse é claramente 
uma mais valia que permite tornar claro o rumo traçado e evitar percursos erráticos que só criam confusão, 
desmotivação e desperdício de energias. 

Em segundo lugar, foi decisiva a alteração introduzida na estrutura organizacional da Universidade. Estou 
convencido que não fora essa alteração não teria recebido com enorme alegria a notícia de que em 2020, a 
Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, pela primeira vez e ao longo de muitos anos, encerra as suas 
contas com saldo positivo.   

O presente relatório relata com detalhe o que aconteceu nas diversas atividades desenvolvidas, durante o ano 
de 2020, mas permito-me sublinhar que a UTAD tem vindo a crescer consistentemente em número de 
estudantes, ponto que, oito anos atrás, era de grande interrogação. 

Neste último documento que subscrevo como Presidente do Conselho Geral da Universidade de Trás os 
Montes e Alto Douro, quero dirigir uma palavra sentida ao Magnífico Reitor. Tive a enorme sorte em encontrar 
na pessoa do Professor Fontainhas Fernandes uma personalidade com dotes de inteligência invulgares, aliados 
a uma rara capacidade de pensar a instituição em termos estratégicos e uma energia inesgotável no 
relacionamento a nível político.  A ele e à sua equipa se devem muito dos excelentes resultados conseguidos 
pela UTAD nos últimos oito anos. 

A toda a Academia e especialmente aos colegas do Conselho Geral mais uma vez quero manifestar os meus 
agradecimentos pela forma como cooperaram nas análises e decisões tomadas ao longo destes últimos oito 
anos. 

Parto muito tranquilo porque a liderança do Conselho Geral fica nas mãos de uma personalidade e de um 
académico de eleição, que vai seguramente acrescentar um enorme valor à nossa Universidade. Ao Dr. Luís 
Miguel Poiares Maduro, desejo os maiores sucessos como novo Presidente do Conselho Geral da UTAD. 

 

Março de 2021 

José A. da Silva Peneda 
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Mensagem do Reitor 

 

 

 

O ano 2020 ficou marcado por tempos de reconhecida complexidade e grande incerteza, pela primeira vez na 
nossa história e, muito provavelmente, com esta intensidade e rapidez, na história de que temos memória. 
Mas foi com esta realidade que a Academia intensificou a razão da sua existência, enquanto comunidade 
alicerçada nos valores da solidariedade e da fraternidade. Estes valores foram determinantes para dar uma 
resposta ímpar a uma nova conjuntura, mantendo a sua atividade, alicerçada, sobretudo, num regime não 
presencial, designadamente no que se relaciona com o processo de ensino-aprendizagem, a investigação, a 
extensão e o trabalho de natureza administrativa. 

Neste ano importa sublinhar a trajetória de diversificação e de crescimento no ENSINO, a dinâmica de 
INVESTIGAÇÃO e de valorização do CONHECIMENTO com impacto no território, bem como a consolidação do 
ECOCAMPUS, que se traduziu na certificação a nível internacional do ponto de vista ambiental. 

No domínio do Ensino, a UTAD ultrapassou as metas definidas no que diz respeito ao número de novos 
estudantes inscritos nos diferentes ciclos de estudo, ao número total de estudantes e ainda ao índice de força 
(candidatos de 1ª opção/vagas). Na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso destacou-se, mais uma vez, 
como a instituição do “arco do interior” com maior capacidade de atração de estudantes. Para esta dinâmica, 
foram determinantes as iniciativas de ação social em cenário de pandemia, bem como a comunicação 
constante com os estudantes e a rápida e eficaz implementação do programa “UTAD+Contigo”. 

Na investigação, a atividade foi consolidada com um maior número de projetos de investigação e acrescidas 
produtividade científica e qualidade. A melhoria de indicadores de I&D resulta de um aumento crescente da 
capacidade de atração de fundos europeus, muito significativo em relação à média da UTAD no período 
anterior de programação. A Universidade reforçou o posicionamento na estrutura de centros de interface 
tecnológica com outras instituições e o tecido empresarial, e lançou as bases para a sua inclusão no roteiro 
de infraestruturas científicas e tecnológicas que, por sua vez, prevê a instalação de uma delegação do Instituto 
Fraunhoffer no domínio da agricultura de precisão. 

Na qualidade, destacam-se a certificação do Sistema Interno de Garantia da Qualidade e do ecocampus 
em termos energéticos e ambientais. Importa sublinhar a presença no “Impact Ranking”, que mostra o 
compromisso da UTAD com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Não obstante as restrições 
derivadas da pandemia, foi concluído o programa de eficiência energética, financiando pelo POSEUR, que 
permitiu a remoção de 35.000m2 de fibrocimento nas coberturas do património edificado, a instalação de 
cerca de 1.000 painéis solares e a substituição de sistemas de iluminação convencionais por sistemas LED. Esta 
intervenção traduziu-se, do ponto de vista energético, na redução das emissões em cerca de 70%. Foram ainda 
iniciados os trabalhos de melhoria das acessibilidades físicas do campus, ao abrigo do PEDU do município, que 
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permitirão o reforço de conetividade entre o centro da Universidade e o centro da cidade. Do ponto de vista 
virtual, a conetividade digital foi reforçada 10 vezes, graças ao apoio financeiro da FCT. 

Merece relevância a implementação da nova estrutura orgânica do Grupo UTAD, após um longo período 
de auscultação publica e de envolvimento da Academia. O novo modelo pretende abrir uma visão renovada 
da relação com a Comunidade Interna e Externa, sendo que foi reconhecido um posicionamento diferenciador, 
desde logo, pelo LabX e pela AMA, parceiros na implementação de alguns serviços, o que permitiu referenciar 
a UTAD como entidade piloto na implementação da medida nacional Simplex ON18, bem como a instalação 
de um Espaço do Cidadão. Esta mudança foi acompanhada pelo lançamento de um plano de valorização e de 
renovação do corpo docente, segundo critérios de equidade entre Escolas. Seguindo a mesma linha de 
orientação, foram dados importantes contributos para a renovação ao nível do corpo técnico e administrativo, 
designadamente no âmbito do programa de regularização dos vínculos precários. 

Em síntese, e não obstante a conjuntura complexa que vivemos em 2020, foram dados passos 
determinantes para o cumprimento do Plano Estratégico da UTAD, mantendo de forma perseverante o 
compromisso de contribuir para os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. 

 

Fontainhas Fernandes | Reitor 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

O presente Relatório tem como referência o Plano de Atividades de 2020, dando conta das atividades e 
iniciativas desenvolvidas, da afetação dos recursos que asseguraram a sua implementação e concretização, e 
da forma como estas se refletem na execução do Plano Estratégico 2017-2021. 

A análise apresentada é efetuada por eixo estratégico, não pretendendo abranger a totalidade das ações 
desenvolvidas, particularmente as de natureza mais corrente e regular, mas antes dar conta dos resultados 
globais, considerando os compromissos assumidos no Plano de Atividades e as 54 metas definidas para os 
indicadores estratégicos.  

Em 2020 as metas foram globalmente atingidas, mas continua a ser necessário corrigir desequilíbrios. Em 
termos médios, a execução das metas atinge os 96%. Contudo, uma análise mais fina mostra desequilíbrios 
entre os resultados, sendo alguns largamente ultrapassados e ficando outros aquém do estabelecido, o que 
se traduz numa pontuação global de 41,7 pontos em 50. 

Em relação ao ano anterior, regista-se uma diminuição quer da percentagem de execução, quer da 
eficácia, motivada sobretudo pelos desvios de indicadores que foram fortemente impactados pela situação 
vivida no ano de 2020 devido à pandemia. Não obstante, os valores de eficácia registam uma pontuação 
superior a 2017 e 2018, o que de alguma forma denota que o trabalho desenvolvido pela Academia nos anos 
anteriores permitiu minimizar o impacto da situação pandémica e abriu espaço às respostas adicionais que 
foram implementadas no ensino, na investigação e ligação com a comunidade. 

O ano 2020 foi marcado pela emergência da pandemia COVID-19 em Portugal, com profundas implicações 
para a sociedade em geral, não sendo exceção as instituições de ensino superior. Na UTAD, este processo 
começou a ser acompanhado de perto no início do ano, tendo a Reitoria contado, numa primeira fase, com o 
apoio da Comissão de Biossegurança e da Escola Superior de Saúde, enquanto equipa inicial de Coordenação 
do Plano de Contingência COVID-19, que assegurou o cumprimento do Plano, disponibilizando informação 
relevante sobre a infeção SARS-CoV-2 (COVID-19) e a orientação de apoio às equipas operativas na 
implementação das medidas.  

Ao longo do ano foram sendo assumidas sucessivas orientações, decorrentes das normas técnicas emanadas 
pela DGS, vertidas em Despachos Reitorais e Planos, amplamente divulgados, mantendo sempre uma 
estreita comunicação com a academia. 

No ano letivo 2020/2021 a UTAD ofereceu 3077 vagas, repartidas por Cursos de Técnico Superior Profissional 
(CTESP), de 1º ciclo, de Mestrado Integrado, de 2º ciclo e 3º ciclo. Este número inclui as várias modalidades de 
acesso, assim como o reforço de vagas. 

Em 2020/2021 entraram na UTAD 2650 novos estudantes, 43 em cursos Técnicos Superiores Profissionais 
(2%) e os restantes em cursos conferentes de grau académico. Ao nível de 1º Ciclo e de Mestrado integrado, 
ingressaram na UTAD 1699 estudantes, o que representa um aumento de 14% face ao ano anterior. Quanto 
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aos cursos de pós graduação, em 2020 o número de novos estudantes, face ao ano anterior, aumentou 10% 
no 2º ciclo e 13% no 3º ciclo. 

No final de 2020 estavam inscritos 7295 estudantes em cursos Superiores Técnicos Profissionais (1%), 
formação inicial (77%) e formação pós-graduada (22%). Em relação ao ano anterior, estudam na UTAD mais 
289 estudantes. 

Em termos de estudantes estrangeiros matriculados em todos os ciclos, em 2020 registou-se um aumento, 
representando estes 7.2% do total. No conjunto, estudam na UTAD 527 estudantes estrangeiros, dos quais 385 
possuem o estatuto de estudante internacional, frequentando sobretudo cursos de mestrado e de 
doutoramento. 

A UTAD mantém um elevado número de estudantes deslocados, o que exige uma atenção especial às 
políticas de apoio social. Neste domínio, os Serviços de Ação Social (SASUTAD) estão alinhados com os objetivos 
estratégicos da Universidade, tendo reforçado a resposta de apoios sociais e económicos, face à situação de 
pandemia. 

O número de candidatos tem vindo a aumentar, embora o número de bolsas tenha vindo a decrescer 
ligeiramente, representando cerca de 35% dos estudantes. Em termos globais, o montante financeiro 
atribuído pela Direção Geral de Ensino Superior (DGES) manteve-se idêntico ao de anos anteriores. 

A pandemia levou ao cancelamento da grande maioria das atividades culturais, embora ainda tenham 
sido realizadas 41 iniciativas, entre as quais a celebração do Dia Mundial da Música,  o ciclo de conversas “Às 
Quintas no Douro”, em articulação com a Liga dos Amigos do Douro Património Mundial, a exposição e uma 
palestra “Vale do Côa, Singularidades de um Território”, em colaboração com a Fundação Côa Parque, os XV 
Encontros de Primavera em Miranda do Douro, e as extensões do CINANIMA-Festival de Cinema de Animação 
e do Doc Lisboa. 

No quadro da nova orgânica da UTAD, foi contemplada a criação do Centro de Cultura e Responsabilidade 
Social, com competências no domínio da promoção das atividades artísticas, culturais e de responsabilidade 
social, mobilizando recursos e energias internas, dinamizando projetos em rede e parceria, e promovendo na 
academia hábitos de reflexão, partilha, usufruição e participação, através de uma agenda de iniciativas 
regulares.  

Em 2020 foi continuado o reforço da estratégia de investigação e inovação, traduzindo-se num aumento 
de projetos, em especial em consórcio com empresas, reforçando o nível da ligação ao tecido empresarial 
regional ou criação de novas empresas, como polo de atratividade para o interior, e, de forma complementar, 
mobilizando recursos humanos qualificados, numa ótica de inovação organizacional.  

As unidades de I&D constituem a base da organização do sistema científico e tecnológico, reunindo recursos 
adequados à sua missão e visando promover o talento e o desenvolvimento de competências científicas. As 
atividades de investigação da UTAD concentram-se em seis unidades de I&D  e em oito polos de I&D 
ancorados noutras instituições de Ensino Superior, todos reconhecidos pela Fundação para a Ciência e 
Tecnologia (FCT). 
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A produção científica da UTAD tem vindo a aumentar de forma consistente ao longo dos últimos anos, quer 
em termos quantitativos, quer em termos qualitativos. O aumento do número de doutorandos, de jovens 
investigadores e ainda do montante de financiamento de projetos, tem sido fundamental para a melhoria 
de resultados.  

Foi consolidada a atividade dos Laboratórios Colaborativos integrados pela UTAD. Também em 2020 a UTAD 
conseguiu ver aprovados recursos significativos para os próximos anos, num valor aproximado de 15.5 
milhões €. 

No seguimento da análise do processo de auditoria ao SIGQ, o Conselho de Administração da A3ES informou 
a UTAD da decisão de certificar condicionalmente o SIGQ-UTAD por um período de um ano. Com o intuito 
de envolver a comunidade académica no SIGQ-UTAD, foram divulgados vários Boletins da Qualidade, 
recorrendo a diversos formatos de comunicação institucional. 

Em matéria de modernização administrativa, em 2020 foi dada prioridade à dinâmica de desmaterialização, 
a qual passa pelo dossier pedagógico do estudante, envolvendo processos ao nível da inscrição, dos 
requerimentos e de certidões, bem como de matrículas e candidaturas online. Adicionalmente, manteve-se a 
dinâmica de desmaterialização de processos de aquisição de bens e serviços, da fatura eletrónica, dos boletins 
itinerários, bem como de ferramentas de suporte à gestão de recursos humanos e de projetos de I&D, em 
articulação com o novo modelo orgânico da Universidade. 

Ao nível das infraestruturas, comunicações e da cibersegurança, em 2020 manteve-se a dinâmica no domínio 
da gestão do parque virtualizado, a conclusão da instalação de equipamentos VoIP e ainda a implementação 
de um sistema de gestão de segurança de informação visando a obtenção de certificação ISO 27001, 
financiado pela Agência de Modernização Administrativa (AMA). Foram mantidas as atividades que visam a 
criação de um laboratório de experimentação em cibersegurança e concluiu-se o reforço de conetividade 
interna da Universidade, quer no campus, quer na área residencial, em colaboração com a FCCN e financiado 
pelo COMPETE. Foi também criado o Centro de Competências de Visualização de Computação Avançada 
da UTAD (CCVCA-UTAD). 

Face aos constrangimentos provocados pela pandemia, a UTAD, através do Gabinete de Comunicação e 
Imagem,  teve de alterar o processo de divulgação da oferta educativa ao nível das escolas secundárias das 
regiões com maior potencial de captação de novos estudantes, tendo optado por formatos em regime a 
distância. De igual modo, as atividades de comunicação científica, como a Semana de Ciência & Tecnologia, 
mantiveram o mencionado modelo. 

No âmbito da renovação de recursos humanos, foi efetuado o reposicionamento remuneratório nos termos 
da legislação em vigor e, com base em receitas próprias, procedeu-se à atualização do valor do salário mínimo 
e foi consolidado o processo de mobilidade intercarreiras dos funcionários não docentes.  

Quanto à valorização dos docentes, deu-se cumprimento ao Plano assente em princípios orientadores 
baseados no mérito e respeitando a coesão interna e as normas orçamentais em vigor, sendo para o efeito 
sido objeto de um despacho específico. Atendendo à diferença de enquadramento, a valorização dos docentes 
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da ESS foi objeto de tratamento autónomo, seguindo princípios equivalentes aos expostos, sendo para tal 
objeto de uma deliberação específica. 

Em termos de renovação do corpo docente, no final do ano 2020 foi autorizada a abertura de oito concursos 
para professor auxiliar e três vagas para professor adjunto (Despacho RT-81/2020) em área 
disciplinares/científicas em que é fundamental diminuir o recurso à participação de docentes convidados e/ou 
a substituição por aposentação.  

Foram concluídas as ações que visavam a melhoria da eficiência energética nos edifícios, que preconizavam 
a instalação de sete parques fotovoltaicos com potência entre 10 e 30 kW, a substituição dos sistemas de 
iluminação por sistemas de elevada eficiência energética, baseados em tecnologia LED, a substituição dos 
materiais das coberturas envolventes e aplicação de isolamento térmico nos edifícios, a substituição dos 
sistemas de climatização por sistemas de melhor eficiência, evitando ao mesmo tempo o uso de gases 
fluorados de elevado impacto ambiental, e ainda a substituição dos sistemas de preparação de água quente 
para aquecimento, que passam a ser a biomassa.   

Na área da mobilidade sustentável, registou-se um incremento na utilização dos postos de carregamento de 
viaturas elétricas. Dos quatro postos de carregamento da UTAD, cada um deles com capacidade de efetuar 
dois carregamentos em simultâneo, três postos apresentam uma utilização média diária de quatro 
carregamentos, tendo este número duplicado em relação ao ano anterior. 

No domínio da internacionalização, em 2020 a atividade desenvolveu-se em torno de três focos principais: 
promoção de contactos com instituições de ensino superior estrangeiras e públicos internacionais, para dar a 
conhecer a oferta educativa e a investigação; promoção da mobilidade de estudantes, docentes, investigadores 
e demais trabalhadores; reforço do envolvimento em redes, programas de cooperação e acordos académicos 
nacionais e internacionais, projetos e consórcios, envolvendo diversos países da Europa e do Mundo, 
promovendo de forma global e transversal a internacionalização. 

Mereceram relevo as seguintes atividades: participação em Feiras Promocionais, caso do Fórum Virtual do 
Estudante de Marrocos; iniciativas de promoção da oferta educativa a nível internacional, através de 
plataformas de marketing digital EduPortugal e Keystone International; III Fórum para a Internacionalização, 
para debater as perspetivas e prioridades no quadro da internacionalização da UTAD; Fórum on line 
“Internacionalização das Universidades: Desafios e Oportunidades”; Welcome Week dedicada a estudantes 
Erasmus+ e internacionais, em articulação com a ESN da UTAD; sessões de apresentação do programa 
IACOBUS; criação do Conselho de Internacionalização, com elementos das Escolas; realização de acordos 
académicos com instituições de vários países, sobretudo do Brasil. 

No âmbito do compromisso com a Agenda 2030, a UTAD, ao longo dos últimos anos, tem operado uma 
mudança de paradigma na gestão do seu campus, no consumo eficiente de água, na produção e consumo 
eficiente de energia, na promoção da mobilidade sustentável e na produção e valorização de resíduos, cujo 
impacto no ambiente é positivo. O conjunto de ações concretizadas transforma o campus num verdadeiro 
Ecocampus, cujo reconhecimento e certificação internacional foram obtidos, em 2020, nos Sistemas de Gestão 

Ambiental e de Gestão de Energia, em simultâneo, por um período de três anos.  
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Foi constituído o Grupo de Trabalho, com docentes, outros trabalhadores, estudantes e um membro da 
comunidade, que elaborou a Carta da Alimentação Saudável e Sustentável da UTAD, apresentada no Dia 
Mundial da Alimentação, 16 de outubro. Para divulgação da Agenda 2030 foi criado um espaço próprio na 

página da UTAD, que apresenta os compromissos da instituição e inclui documentos vários, notícias e 
informação sobre eventos internos e externos. 

Em matéria de recursos humanos, no ano de 2020, contrariando a tendência dos anos anteriores, o número 
total de docentes diminui – de 580 no ano 2019, passando para 539 em 2020 – justificado por uma menor 
contratação de professores convidados e as aposentações ocorridas. Por sua vez, o número de trabalhadores 
não docentes aumentou de 373 em 2019 para 383 em 2020, graças ao programa de regularização 
extraordinária dos vínculos precários na Administração Pública (PREVPAP), sendo o rácio não docente/docente 
de 0,81 em 2020, superior ao valor de 0,75 registado no ano anterior. O número de investigadores de carreira 
aumentou, passando de 18 em 2019 para 23 em 2020, em consequência da contratação de investigadores 
doutorados ao abrigo do programa de emprego científico. 

No âmbito dos concursos Internos de promoção, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 84/2019 de 28 de junho 
(Decreto-Lei de execução orçamental), foram promovidos na categoria de professor associado 12 docentes e 
2 docentes na categoria de professor coordenador. No âmbito da execução espontânea de dois julgados 
anulatórios, foi promovido à categoria de professor catedrático um docente, e outro à categoria de professor 
coordenador principal. Dando cumprimento ao estabelecido no plano estratégico foram consolidadas 31 
mobilidades intercarreiras,  19 para técnico superior, 11 para assistente técnico e para a carreira informática. 

 

 

 

 

  



NOTA INTRODUTÓRIA
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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

O Conselho Geral da UTAD aprovou o Plano Estratégico para 2017-20211, que definiu as principais linhas 
orientadoras para o quadriénio e assumiu o compromisso de contribuir para os Objetivos para o 
Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Ao nível estratégico, partindo da Missão, da Visão, do Mapa 
Estratégico e dos seus Objetivos e Indicadores, foram desdobradas, através dos Plano de Atividades, as metas 
anuais e iniciativas a realizar, e ao nível operacional foram definidos os responsáveis e recursos necessários, 
procurando o alinhamento com a estratégia, garantindo o foco na prossecução dos 17 objetivos, mantendo 
uma atenção e abertura às constantes mudanças que caraterizam a atualidade. 

O presente Relatório tem como referência o Plano de Atividades de 2020, dando conta das atividades e 
iniciativas desenvolvidas, da afetação dos recursos que asseguraram a sua implementação e concretização, e 
da forma como estas se refletem na execução do Plano Estratégico. 

É de referir que durante o ano de 2020 a Academia esteve sujeita a novas pressões  que influenciaram  
fortemente a execução das atividades previstas no Plano de Atividades de 2020, decorrentes da inesperada 
situação de pandemia provocada pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2). A 
este respeito, é de assinalar que, não obstante muitas atividades previstas não se tenham realizado, a 
Academia reajustou-se e desenvolveu novas ou renovadas atividades, em formatos ajustados à situação de 
pandemia, afirmando o compromisso sólido com os valores e a visão expressas no Plano Estratégico.  

A análise apresentada é efetuada por eixo estratégico, não pretendendo abranger a totalidade das ações 
desenvolvidas, particularmente as de natureza mais corrente e regular, mas antes dar conta dos resultados 
globais, considerando os compromissos assumidos no Plano de Atividades e as 54 metas definidas para os 
indicadores estratégicos. A interpretação deste Relatório deve ser complementada com a do Relatório de 
Contas consolidado e com os Relatórios de Atividades da unidades orgânicas e funcionais. 

O Relatório está estruturado em cinco partes, para além da nota introdutória: estrutura organizacional, 
fazendo referência ao organograma, órgãos de governo, de gestão e das Escolas; enquadramento estratégico, 
fazendo referência aos principais elementos do Plano Estratégico 2017-21 e incluindo o Mapa Estratégico; 
resposta à COVID-19, destacando as principais orientações e medidas adotadas; atividades e resultados 
alcançados nos cinco eixos estratégicos; atividades em destaque nas unidades orgânicas e provedorias; e 
indicadores de recursos humanos. 

 

                                                        

1 https://www.utad.pt/wp-content/uploads/plano-estrategico-2017-21_versao_web.pdf 

https://pt.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://www.utad.pt/wp-content/uploads/plano-estrategico-2017-21_versao_web.pdf
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Em anexo encontram-se as fórmulas de cálculo dos indicadores estratégicos, assim como o histórico de 
Indicadores ao longo de quatro anos, entre 2017 e 2020, que nos permite perceber a evolução registada, assim 
como identificar os pontos de referência para o próximo ciclo de planeamento estratégico. 

O Relatório foi elaborado com base na informação recolhida junto das várias unidades orgânicas da UTAD, 
sem pretender evidenciar nenhuma delas, nem refletir todas as atividades desenvolvidas por cada uma delas, 
que são plasmadas nos seus próprios Relatórios de Atividades, à semelhança do que acontece com os Planos 
de Atividades.  

Uma síntese de alguns dos principais dados respeitantes à atividade da Universidade pode ser encontrada no 
folheto intitulado “A UTAD em Números 2020”, que acompanha este Relatório. 

  



ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
A UTAD 

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro é uma pessoa coletiva de direito público, dotada de autonomia 
face ao Estado, estatutária, pedagógica, científica, cultural, administrativa, financeira, patrimonial e disciplinar, 
com a diferenciação adequada à sua natureza, nos termos da Constituição, da Lei e dos Estatutos. A Figura 1 
ilustra o modelo orgânico que prevaleceu em 2020. 

 

ORGANOGRAMA 

 

 

 

Figura  1. Organograma da Universidade 
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Na segunda metade de 2020 entrou em vigor o novo Regulamento Orgânico e Funcional do Grupo da UTAD, 
com uma lógica renovada da estrutura organizacional da UTAD, incorporando os seus Serviços de Ação Social 
e abrindo as linhas necessárias para as entidades que consolidam as suas contas no Grupo Público UTAD, 
tendo em vista uma relação harmoniosa e mais consistente. 

Procedeu-se à  deslocalização e integração de alguns Serviços na UTAD, que passaram a integrar os "Serviços 
e Estruturas Especializadas do Grupo UTAD", decorrentes da colocação em prática dos princípios orientadores 
da renovada estrutura organizacional, de acordo com um novo paradigma organizacional assente em quatro 
princípios estruturantes - especialização e capacitação; controlo, monitorização e prestação de contas; 
proximidade e abertura; consolidação, modernização, simplificação e otimização -, centrados numa relação 
com as pessoas (trabalhadores, colaboradores, prestadores de serviços e todos os outros stakeholders que 
integram toda a cadeia de valorização orgânica da Universidade) e visando o envolvimento, valorização, 
capacitação e reconhecimento. 

A revisão orgânica dos Serviços e Estruturas Especializadas contempla: 

1- Serviços de Ação Social, que desenvolvem a sua missão, competência e regime de autonomia nos 
termos do Capítulo IV dos Estatutos da UTAD; 

2- Serviços, que desenvolvem a sua missão centrada, por um lado, no apoio comum e especializado 
a todo o Grupo Público UTAD – “Serviços Comuns” e, por outro, no apoio à estrutura de Governo 
da Universidade – “Serviços de Apoio ao Governo”; 

3- Estruturas Especializadas, que desenvolvem a sua ação numa ótica de relação estreita com o 
exterior, através da transferência de conhecimento e tecnologia, num regime de valorização, e 
através da concretização do conhecimento científico como um dos expoentes da cultura. 
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A Figura 2 esquematiza o novo modelo orgânico e funcional da UTAD, que tem vindo a ser gradualmente 
implementado. 

 

 

 

Figura  2. Novo organograma funcional 
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ÓRGÃOS DE GOVERNO E DE GESTÃO 

As eleições para o Conselho Geral da UTAD realizaram-se em 2 de dezembro de 2020. Considerando as datas 
em que as eleições tiveram lugar e de início de funções dos novos membros, considerou-se adequado, face ao 
período a que diz respeito o Relatório de Atividades, elencar os conselheiros que estiveram em exercício de 
funções na quase totalidade do ano de 2020.  

Tabela 1. Composição de órgãos de governo (2020) 

CONSELHO GERAL 

Membros 
Cooptados 

Presidente José Albino da Silva Peneda 

 Fernando António Guedes Bianchi-de-Aguiar 

  Luís Miguel Poiares Pessoa Maduro 

  Luís Miguel Rochartre Álvares 

  Maria da Graça Martins da Silva Carvalho 

  Maria Margarida Amado Pinto Correia 

  Pedro Manuel Gonçalves Lourtie 

Professores e 
Investigadores 

Secretária Carla Maria Alves Quintelas do Amaral Marinho 

 

Ágata Cristina Marques Aranha 

Ana Luísa Guimarães Dias Lourenço 

Artur Severo Proença Varejão 

Irene Cristina Salgueiro de Oliveira 

João Fernandes Rebelo 

José Carlos Fontes Gomes da Costa 

José Ramiro Afonso Fernandes 

Luís Filipe Sanches Fernandes 

Maria do Carmo Martins Pires e Sousa 

Maria Helena Pessoa Santos 

Paulo Jorge dos Santos Coelho 

Rui Manuel Vitor Cortes 

Pessoal não Docente e não Investigador António Miguel Santos Bacelar 

Estudantes Emanuel Pereira Oliveira 

 Érica Virgínia Pereira Coelho Teixeira 

 Gaspar Coelho Penha 

 José Fernando Costa Pinheiro 

 

 

 

 

REITOR 

Reitor António Augusto Fontainhas Fernandes 

CONSELHO DE GESTÃO  

Reitor António Augusto Fontainhas Fernandes 

Vice-Reitor Artur Fernando Arêde Correia Cristóvão 

Vice-Reitor José Luís Teixeira Mourão 
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Administrador 

 

 

Paulo Sérgio Ribeiro Nogueira Ferraz 

 

 

PROVEDOR DO ESTUDANTE 

Provedor do Estudante Mário Jorge Modesto Gonzalez Pereira 

PROVEDOR DO  TRABALHADOR NÃO DOCENTE E NÃO INVESTIGADOR 

Provedor do Trabalhador não docente e não 
investigador 

Lúcia da Anunciação de Carvalho Gonçalves 

CONSELHO ACADÉMICO 

Presidente António Augusto Fontainhas Fernandes 

Presidentes das Escolas Ana Paula Silva 

Manuel Luís Tibério 

Artur Agostinho Abreu e Sá 

José Boaventura Ribeiro Cunha 

Maria João Filomena dos Santos Monteiro 

Presidentes dos Conselhos Científicos Jorge Manuel Teixeira de Azevedo 

Maria da Conceição Costa Azevedo 

Vitor Manuel de Jesus Filipe 

Luís Herculano de Carvalho 

Maria da Conceição Raínho Soares Pereira 

Presidentes dos Conselhos  Pedagógicos José Júlio Barros Martins 

Manuel Gonçalo Sá Fernandes 

Manuel José Cabral dos Santos 

Jorge Ventura Ferreira Cardoso 

Carlos Manuel Torres Almeida 

Diretores das Unidades de I&D Fernando Hermínio Milheiro Nunes  

Jaime Eira Sampaio 

Lívia Madureira 

Ana Novo Barros 

Cristina Miranda Guedes 

Carlos Assunção 

Representantes dos estudantes e da AA.UTAD José Pinheiro 

Maria José Martins Ferreira 

Francisco Alexandre Magalhães Martinho 

João Nuno Leitão Vaz 

Marco André Cardoso Fernandes Carneiro 

Maria Helena Loureiro Rasinhas 
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UNIDADES DE ENSINO E INVESTIGAÇÃO 

Tabela 2. Composição dos órgãos de Escola  
 
 

ESCOLA DE CIÊNCIAS DA VIDA E DO AMBIENTE 

 

 

 

  

ESCOLA DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E VETERINÁRIAS 

Presidência  Presidente Ana Maria Nazaré Pereira/ Ana Paula Silva 

 

 

 

Conselho 
Científico 

Presidente Jorge Manuel Teixeira de Azevedo 

Vice-Presidente Carlos Alberto Antunes Viegas 

Secretária Alexandra Sofia Migueis Fidalgo Esteves 

Conselho 
Pedagógico 

Presidente José Júlio Gonçalves Martins 

Vice-Presidente Maria da Conceição Medeiros Castro Fontes 

Secretária Maria Isabel Mendes Guerra Marques Cortez 
   ESCOLA DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

Presidência Presidente  Manuel Luís Tibério 

Conselho 
Científico 

Presidente Maria da Conceição F. G. Costa Azevedo 

Vice-presidente Orquídea Ribeiro 

Secretário José Barbosa Machado 

Conselho 
Pedagógico 

Presidente Manuel Gonçalo Sá Fernandes 

Vice-presidente Hermínia Gonçalves 

Secretário Maria Natália Pinheiro Amarante 

ESCOLA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

Presidência  Presidente  José Boaventura Ribeiro da Cunha 

Conselho 
Científico 

 

Presidente Vitor Manuel de Jesus Filipe 

Vice‐presidente Paula Maria Machado Cruz Catarino 

Secretário Regina de Almeida 

Conselho 
Pedagógico 

Presidente Manuel José Cabral dos Santos Reis 

Vice‐presidente  João Luís Honório Matias 

Secretário Norberto Jorge Alves Parente Gonçalves 

Presidência Presidente Artur Agostinho de Abreu e Sá 

Conselho 
Científico 

Presidente Luís Herculano Melo de Carvalho 

Vice-presidente João Alexandre Ferreira Abel Santos Cabral 

Secretário Raquel Maria Garcia dos Santos Chaves 

Conselho 
Pedagógico 

Presidente Jorge Ventura Ferreira Cardoso 

Vice-presidente Maria Manuel Silva Oliveira 

Secretário Estela Maria Bastos Martins de Almeida 
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ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 

 

 

 

 

EQUIPA REITORAL E ADMINISTRAÇÃO 

Tabela 3. Composição da equipa reitoral e administração 

EQUIPA REITORAL 

Reitor   António Augusto Fontaínhas Fernandes 

Vice-
Reitores 

Planeamento e Internacionalização Artur Fernando Arêde Correia Cristóvão 

Investigação e Inovação Emídio Ferreira dos Santos Gomes 

Ensino José Luís Teixeira Mourão 

Pró-
Reitores 

Projetos Estruturantes Alberto Moreira Baptista 

Património e Sustentabilidade Amadeu Duarte da Silva Borges, até dezembro  

Inovação e Transferência de 
Tecnologia 

João Manuel Pereira Barroso, até julho 

Qualidade Isabel Maria Fernandes Alves 

Comunicação e Atratividade Paula Maria Seixas de Oliveira 

ADMINISTRAÇÃO 

Administrador Paulo Sérgio Ribeiro Nogueira Ferraz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidência  Presidente Maria João Filomena Santos Pinto Monteiro 

Conselho 
Técnico-         
Científico 

Presidente Maria da Conceição Alves Rainho Pereira 

Vice-presidente Maria Zita Pires Castelo Branco 

Secretário Isabel Maria Antunes da Costa Barroso 

Conselho 
Pedagógico 

Presidente Carlos Alberto Torres Almeida 

Vice-presidente Filomena Martins Marcos Raimundo 

Secretário António José Pereira dos Santos Almeida  
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ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO 

 

MISSÃO 

A UTAD é uma instituição 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 
missão 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. 

 

VISÃO 

 

Figura  3.  Visão  

A UTAD assume-se como uma instituição de ensino 
superior de qualidade, atrativa, inspiradora de 
aprendizagens e de construção de conhecimentos 
interdisciplinares e âncora de coesão e de 
desenvolvimento cultural e socioeconómico 
sustentável do território, o que exige ser uma 
Universidade mais Coesa, mais Colaborativa, 
mais Conectada e mais Competitiva. 

 

EIXOS ESTRATÉGICOS 

A UTAD considera cinco eixos estratégicos de 
atuação, associados à sua Missão e Visão para o 
quadriénio, conforme figura abaixo. 

 

Figura  4. Eixos estratégicos  

 

O Mapa Estratégico relaciona diferentes 
componentes de perspetivas, eixos e objetivos 
estratégicos,  evidenciando as relações causa-efeito 
que lhe estão subjacentes e que dão corpo à 
estratégia definida para o quadriénio 2017-2021.  

https://www.utad.pt/
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Figura  5. Mapa estratégico da UTAD 
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RESULTADOS 

Os 17 objetivos estratégicos da UTAD estão distribuídos por quatro 
perspetivas, seguindo a metodologia Balanced Scorecard, sendo que a 
cada objetivo estão associados indicadores representativos do seu 
nível de prossecução, num total de 54 indicadores. 

O estabelecimento de metas anuais a atingir para cada um dos 
indicadores, e respetiva monitorização, permite-nos medir o grau de 
execução dos mesmos, pela confrontação dos resultados alcançados 
com as metas previamente definidas.  

Na monitorização estão diretamente envolvidas as diferentes áreas 
orgânicas e funcionais da Universidade, cada qual contribuindo para a 
informação relativa a um ou mais indicadores. 

Os resultados dos indicadores são ponderados ao nível dos objetivos 
estratégicos, das perspetivas e do mapa estratégico, possibilitando 
aferir o grau de execução global da estratégia, quanto à percentagem 
de realização e à eficácia. 

 

Como ler os resultados globais? 

Os resultados são calculados por duas formas de agregação, em 
percentagem de realização, refletindo o nível médio de execução face 
às metas (em %), e em eficácia, refletindo o nível uniformizado de 
execução face às metas (em pontos). Esta conversão em pontos 
permite agregar informação de indicadores com métricas distintas e 
fornece informação adicional sobre o equilíbrio global dos resultados, 
por suavização do peso dos resultados extremos ao nível dos 
indicadores. 

O resultado codifica-se com uma cor, com base no desvio verificado 
entre as metas e os limites definidos para cada intervalo de avaliação. 

Em 2020 as metas foram globalmente atingidas, mas continua a 
ser necessário corrigir desequilíbrios. 

Em termos médios, a execução das metas atinge os 96%. Contudo, 
uma análise mais fina mostra desequilíbrios entre os resultados, sendo 
alguns largamente ultrapassados e ficando outros aquém do 
estabelecido, o que se traduz numa pontuação global de 41,7 pontos 
em 50. 

 

 

MAPA ESTRATÉGICO 

17 
OBJETIVOS 

54 
INDICADORES 

 

 

 

PLANO DE ATIVIDADES 
2020 

54 
METAS 

 
 
 
 

RESULTADOS 

96% 
EXECUÇÃO 

 

41.7 
PONTOS (EM 50) 

 

98% 
TX. ATUALIZAÇÃO RESULTADOS 
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Em relação ao ano anterior, regista-se uma diminuição quer da percentagem de execução, quer da eficácia, 
motivada sobretudo pelos desvios de indicadores que foram fortemente impactados pela situação vivida no 
ano de 2020 devido à pandemia. 

Não obstante, os valores de eficácia registam uma pontuação superior a 2017 e 2018, o que de alguma forma 
denota que o trabalho desenvolvido pela Academia nos anos anteriores permitiu minimizar o impacto da 
situação pandémica e abriu espaço às respostas adicionais que foram implementadas no ensino, na 
investigação e ligação com a comunidade. 

É de registar, ainda, a pertinência de em exercícios estratégicos futuros se adotar o pensamento baseado em 
risco (risk based thinking), incorporando a análise de riscos no planeamento. 

Tabela 4. Evolução dos resultados estratégicos 

Período % Real Eficácia em pontos Dados vs. Metas % Atualização dados 
2017 110 35,9 31dez17 82 
2018 99 39,3 31dez18 94 
2019 115 42,6 31dez19  96 
2020 96 41,7 31dez20 (período atual) 98 
2021 90 33,4 31dez20 vs. 31dez21 - 

 

Tabela 5. Resultados dos objetivos estratégicos em 2020 

OE OBJETIVO ESTRATÉGICO EFICÁCIA 
(PONTOS) 

META 
(PONTOS) % 

1 Formar mais estudantes ● 41 50 87% 

2 Aumentar o impacto do conhecimento ● 17 50 51% 

3 Melhorar a qualidade do ensino ● 26 50 64% 

4 Reforçar a cultura de qualidade e avaliação ● 50 50 106% 

5 Transformar o campus num laboratório vivo e inteligente ● 16 50 41% 

6 Promover a saúde, o bem-estar, a igualdade de género e a fruição cultural ● 16 50 58% 

7 Fomentar a inovação e o empreendedorismo ● 79 50 159% 

8 Internacionalizar o ensino e a investigação ● 46 50 93% 

9 Focalizar e dinamizar a investigação ● 29 50 83% 

10 Ajustar e reformar a oferta educativa ● 29 50 93% 

11 Reforçar as políticas e os instrumentos de ação social ● 46 50 95% 

12 Promover a participação em redes e plataformas colaborativas ● 72 50 133% 

13 Aumentar a flexibilidade da organização e a eficiência da gestão ● 94 50 122% 



 

29 

OE OBJETIVO ESTRATÉGICO EFICÁCIA 
(PONTOS) 

META 
(PONTOS) % 

14 Consolidar o novo modelo de governo e de gestão ● 43 50 89% 

15 Rejuvenescer,  valorizar e motivar os recursos humanos ● 41 50 92% 

16 Requalificar e capacitar as infraestruturas físicas e digitais ● 42 50 287% 

17 Assegurar a sustentabilidade económica e financeira ● 41 50 86% 

Legenda: ●Superado ●Bom ●Alerta ●Mau 

Ao nível dos indicadores, comparando os resultados obtidos face às metas estabelecidas para o mesmo ano, 
verifica-se que 12 foram superados, 7 foram atingidos, 19 ficam um pouco aquém da meta e 16 abaixo do valor 
de alerta estabelecido para 2020. 

De seguida, apresentam-se os indicadores associados a cada objetivo, identificando os resultados alcançados 
em 2020 e a sua situação face às metas estabelecidas. 

Tabela 6. Resultados do indicadores estratégicos em 2020 

OE2 INDICADORES UM3 VALOR META % 

1 Índice de força Nº ● 0,95 0,77 123% 

1 Estudantes inscritos nos diferentes ciclos Nº ● 7295 7200 101% 

1 Novos estudantes inscritos nos diferentes ciclos Nº ● 2650 2500 106% 

1 Estudantes em ofertas não conferentes de grau Nº ● 56 83 67% 

1 Ações de divulgação da oferta educativa (in/out) Nº ● 90 250 36% 

2 Artigos no 1º quartil da área científica % ● 35 55 64% 

2 Citações por publicação Nº ● 3,7 6 62% 

2 Serviços contratados Nº ● 15 55 27% 

3 Unidades curriculares classificadas em situação excelente % ● 14,8 16,5 89% 

3 Unidades curriculares classificadas em situação crítica % ● 7,11 1,5 21% 

3 Nível de empregabilidade dos diplomados % ● 94 89 106% 

3 Ações do plano de melhoria de ensino4 % ● 20 64 31% 

3 Abandono escolar % ● 0,8 0,4 50% 

3 Aproveitamento escolar % ● 92 93 99% 

                                                        

2 OE – Objetivo Estratégico 
3 UM –Unidade de medida 

4 O indicador não teve medição em 2020 
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OE2 INDICADORES UM3 VALOR META % 

4 Acreditação ou certificação de laboratórios e unidades 
especializadas 

Nº ● 7 9 78% 

4 Certificação dos sistemas de qualidade pelas normas aplicáveis Nº ● 4 3 133% 

5 Adesão ao programa U-Bike % ● 10 100 10% 

5 Sensores de monitorização inteligente Nº ● 1568 2150 73% 

6 Participantes em voluntariado Nº ● 224 375 60% 

6 Eventos culturais Nº ● 41 100 41% 

6 Participantes em eventos desportivos Nº ● 843 1820 46% 

7 Projetos nacionais de I&D Nº ● 83 40 3% 

7 Patentes registadas Nº ● 10 9 111% 

8 Projetos internacionais de I&D+I Nº ● 29 25 20% 

8 Docentes e investigadores com mobilidade (outgoing e incoming) Nº ● 137 155 88% 

8 Estudantes em mobilidade (outgoing e incoming) Nº ● 323 415 78% 

8 Programas de 2º e 3º ciclo com universidades de outros países % ● 8 18 44% 

8 Estudantes estrangeiros inscritos para obtenção de grau % ● 7 5 140% 

9 Unidades de Investigação com avaliação igual ou superior a Bom Nº ● 4 5 80% 

9 Docentes e investigadores integrados em unidades de 
investigação 

% ● 70 84 83% 

9 Estudantes de doutoramento Nº ● 456 330 138% 

9 Cursos de 3º ciclo e formação avançada no âmbito da Escola 
Doutoral 

% ● 19 60 32% 

10 Carga horária por departamento (média superior a 9h) N ● 5 3 60% 

10 Otimização de unidades curriculares % ● 10 17 59% 

10 Projetos educativos em contexto empresarial % ● 9 30 30% 

10 Cursos em parceria com instituições nacionais Nº ● 16 16 100% 

10 MOOCS e cursos de formação à distância Nº ● 3 7 43% 

10 Unidades curriculares disponíveis na plataforma moodle Nº ● 686 425 161% 

11 Estudantes apoiados pela Ação Social % ● 35 37 95% 

12 Parcerias em projetos de investigação e desenvolvimento Nº ● 735 525 140% 

12 Participação em laboratórios colaborativos Nº ● 5 4 125% 

13 Desmaterialização do expediente geral % ● 95 80 119% 

13 Processos académicos na plataforma (%) % ● 100 80 125% 

14 Trabalhadores envolvidos no Fórum Permanente da UTAD (%) % ● 40 45 89% 

15 Docentes com formação contínua % ● 39 30 130% 

15 Docentes/UC com classificação de excelente pelos estudantes % ● 40,5 38 107% 
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OE2 INDICADORES UM3 VALOR META % 

15 Professores Associados e Catedráticos na estrutura do corpo 
docente 

% ● 26 34 76% 

15 Tempo de formação ministrado aos trabalhadores não docentes hrs ● 1325 3200 41% 

15 Média etária do corpo docente anos ● 53,2 51,5 97% 

16 Área requalificada (m2) m2 ● 19545 2750 711% 

16 Conetividade do campus % ● 95 100 95% 

16 Catálogo digital de UC % ● 50 90 56% 

17 Receitas obtidas via financiamento à investigação % ● 18,3 23,6 89% 

17 Receitas obtidas por via da prestação de serviços % ● 4,2 4,4 68% 

    

Nos capítulos seguintes enunciam-se as principais atividades que contribuíram para o alcance destes 
resultados, fornecendo a informação qualitativa/quantitativa que os enquadra. 

A informação está organizada em cinco eixos estratégicos, em consonância com o Plano Estratégico, agregando 
a informação recebida das diferentes unidades orgânicas, tal como em exercícios anteriores, com a inserção 
de dois novos capítulos: um que realça as atividades desenvolvidas na UTAD em reposta à situação pandémica, 
por se tratarem de atividades não previstas em plano de atividades; e outro em que se faz menção a atividades 
específicas para a comunicação dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, particularmente em áreas 
específicas não referidas ao longo do documento. 

No decorrer do texto são apresentados outros indicadores complementares da atividade desenvolvida, sendo 
que os Indicadores Estratégicos estão diferenciados pelo símbolo . 
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RESPOSTA À COVID-19 
 

O ano 2020 foi marcado pela emergência da pandemia COVID-19 em Portugal, com profundas implicações 
para a sociedade em geral, não sendo exceção as instituições de ensino superior. Na UTAD, este processo 
começou a ser acompanhado de perto no início do ano, tendo a Reitoria contado, numa primeira fase, com o 
apoio da Comissão de Biossegurança e da Escola Superior de Saúde, enquanto equipa inicial de Coordenação 
do Plano de Contingência COVID-19, que assegurou o cumprimento do Plano, disponibilizando informação 
relevante sobre a infeção SARS-CoV-2 (COVID-19) e a orientação de apoio às equipas operativas na 
implementação das medidas. A Reitoria pautou a sua ação pelo diálogo permanente com as Escolas, a 
Administração, os Serviços e a Associação Académica, aspeto considerado fundamental para manter a 
academia unida e coesa numa circunstância complexa e difícil. 

Ao longo do ano foram sendo assumidas sucessivas orientações, decorrentes das normas técnicas emanadas 
pela Direção Geral de Saúde, vertidas em Despachos Reitorais e Planos, amplamente divulgados, mantendo 
sempre uma estreita comunicação com a academia. A título de exemplo, destacam-se as Notas Internas e os 
Comunicados da Reitoria, a criação de um espaço próprio COVID-19 no sítio web da UTAD, o Manual de Boas 
Práticas e ainda a colocação de sinalética no campus. No período crítico os estudantes foram contactados por 
mensagem de telemóvel e, em algumas situações, privilegiou-se o contacto direto, nomeadamente com 
estudantes deslocados, nacionais e internacionais. 

As medidas foram implementadas em articulação com a Comissão de Gestão do Plano de Contingência Interno 
COVID-19 da UTAD, nomeadamente ao nível da organização do trabalho, garantindo o funcionamento dos 
Serviços e da atividade letiva. Tiveram igual atenção as decisões relativas à realização de eventos, deslocações 
no país e ao estrangeiro, apoio especial aos estudantes, práticas de proteção, prevenção e higienização de 
espaços e redução do risco de transmissão, e circulação no campus, entre outras. 

Merecem destaque, pela importância que assumiram no funcionamento da Universidade: o Despacho RT-11, 
de 8 de março, que definiu as primeiras medidas de prevenção; o  Despacho RT-12, de 11 de março, que 
suspendeu as atividades letivas e outras a partir do dia 12 de março; o Despacho RT-15, de 27 de março, que 
definiu as Normas Regulamentares Transitórias e de Exceção para aplicação em matéria de ensino-
aprendizagem, no período de suspensão das atividades presenciais devido à pandemia COVID-19; o Despacho 
RT-20, de 23 de abril, que  estabeleceu o Programa de Apoio aos Estudantes no Ensino à Distância “UTAD + 
Contigo Todos Ligados”; o Despacho RT-21, de 23 de abril, que estabeleceu o Fundo de Emergência Financeira 
“UTAD + Contigo COVID-19”; o Despacho RT-22, de 24 de abril, que definiu a extensão do prazo para o 
pagamento das propinas de 2019/20; o Despacho RT-26, de 10 de maio, que criou o Centro de Testagem 
COVID-19 da UTAD; o Despacho RT-33, de 14 de maio, que nomeou a Comissão de Gestão do Plano de 
Levantamento Progressivo das Medidas de Contenção; o Despacho RT-59, de 3 de julho, que definiu a segunda 
versão do Plano de Contingência; e o Despacho RT-67, de 7 de setembro, que definiu os procedimentos 
específicos de organização do trabalho, face à evolução da pandemia.  

Sublinhe-se que as primeiras Normas Internas COVID-19 foram divulgadas a 28 de fevereiro, tendo sido 
seguidas pelo primeiro Plano de Contingência, produzido pela equipa de Coordenação do Plano de 
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Contingência COVID-19, a 6 de março, e de uma segunda versão deste Plano, como acima referido, no início 
de julho.  Em maio foram divulgados o Plano para o Levantamento Progressivo das Medidas de Contenção e o 
Plano de Ação de Levantamento Progressivo das Medidas de Contenção COVID-19 da UTAD. As medidas 
definidas nestes Planos foram adequadas a cada Escola e Serviços, e implementadas sob a supervisão dos 
seus Presidentes e respetivos órgãos, em articulação com as direções de Departamento e de Curso, as 
Comissões Operativas e o Administrador.  

O acompanhamento e monitorização envolveu, além de formatos de comunicação, a realização de auditorias 
e de inquéritos específicos. Assim, e atendendo a que o ensino à distância foi uma das grandes alterações 
provocadas pela pandemia, foi efetuado um inquérito, que obteve 127 respostas de docentes e 3019 de 
estudantes, os quais revelaram um conjunto de preocupações e de problemas relevantes, contribuindo para 
a adequação dos instrumentos e procedimentos. 

O apoio aos estudantes foi considerado fundamental, atendendo ao inevitável surgimento de situações de 
dificuldade, não só no plano financeiro, mas também no acesso às tecnologias e na saúde. Neste sentido, foi 
realizado um inquérito on line à comunidade estudantil, visando aferir aspetos como o tipo de equipamento 
informático de que dispunham e o nível de acesso à internet, dificuldades de adaptação ao ensino a distância 
e áreas de apoio consideradas essenciais, tendo sido obtidas 3771 respostas, cerca de 51,5% da população 
estudantil. 

Na sequência deste trabalho, foram tomadas as seguintes medidas: criação de um fundo especial de 
emergência financeira “UTAD + Contigo: COVID-19” (59 estudantes apoiados); iniciativa “UTAD + Contigo: Todos 
Ligados”, de oferta de condições especiais de aquisição de meios informáticos (52 estudantes apoiados); 
extensão do prazo de pagamento das propinas; extensão do período de entrega das teses e dissertações finais 
de curso; reforço dos apoios prestados pelos SAS, alimentar, médico, de enfermagem e psicológico. É ainda de 
salientar que a equipa de call center estabeleceu o contacto telefónico com 846 dos estudantes, ouvindo as 
suas preocupações, comentários e sugestões, dando respostas ou encaminhando para tramitação por parte 
dos órgãos competentes.  

Destaca-se também a rapidez no contacto com os estudantes, que se mostraram gratos: “Quero desde já 
agradecer o esforço e dedicação investidos, tanto pelo corpo docente, como também por todos os 
constituintes da UTAD que permitem a existência de alternativas e novas formas de ensino para que os alunos 
não sejam prejudicados, por isso mesmo, OBRIGADA.(...) Mais uma vez, obrigada e espero que continuem a 
zelar pelos nossos melhores interesses, da melhor maneira possível.” [LICENCIATURA EM ENGENHARIA 
ZOOTÉCNICA]; “Quero transmitir a minha gratidão a todos os docentes que se esforçam e disponibilizam aulas 
de ensino à distância.” [LICENCIATURA EM TURISMO]; “Grato por todo o trabalho que tem vindo a ser 
desenvolvido pelas diferentes ‘equipas’ desta academia no sentido de minimizar os impactos que esta situação 
tem no ensino. Louvo a vossa dedicação e disponibilidade!” [LICENCIATURA EM ENGENHARIA FLORESTAL]. 

No âmbito da internacionalização, muito em particular no período de confinamento, considerou-se 
fundamental reforçar a comunicação com os estudantes em mobilidade e com as instituições parceiras, 
assumindo-se a natural emergência de situações difíceis e suscetíveis de afetar o desempenho académico e a 
saúde dos estudantes, assim como a necessidade de informar sobre as decisões e orientações dos órgãos da 
UTAD, das instituições de saúde e outras. O regresso antecipado dos estudantes em mobilidade foi um dos 
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maiores constrangimentos, bem como a resolução dos seus problemas de viagens, alojamentos, académicos 
e sobretudo o recálculo do financiamento atribuído, questão muito pertinente para os estudantes outgoing. 
Por outro lado, foi também importante debater com alguns parceiros as abordagens usadas e as tendências 
quanto à internacionalização neste quadro desafiante.  

Foram várias as ações que permitiram alcançar os objetivos estabelecidos, envolvendo o GRIM, a associação 
Erasmus Student Network UTAD, os interlocutores Erasmus, diretores de Curso e Presidentes de Escola. O 
número de mensagens trocadas, sobretudo com estudantes, totalizou mais de um milhar. Foi dada informação 
sobre as decisões e procedimentos adotados pela UTAD e outras instituições. Foi efetuado o acompanhamento 
de casos pessoais, o que implicou o contacto com outras universidades e com consulados. Foram emitidas 
declarações justificativas da necessidade de passagem de fronteiras, analisadas situações de dificuldade 
económica e encontradas alternativas de solução e apoiados estudantes que manifestaram problemas de 
saúde. 

Paralelamente às medidas internas, a Universidade manteve uma permanente comunicação com as 
autoridades regionais e locais de saúde e desenvolveu esforços de colaboração com a comunidade, traduzidos, 
não apenas na criação do Centro de Testagem COVID-19, mas também na cedência de equipamentos médicos 
e materiais ao CHTMAD, a cedência das residências para descanso dos profissionais de saúde, a adaptação do 
CIFOP a Centro de Acolhimento Temporário, com o apoio da autarquia, do Regimento de Infantaria 13 e da 
Administração Regional de Saúde (ARS), destinado a acomodar os idosos provenientes de lares afetados pela 
pandemia. 

No plano científico, importa sublinhar a participação nos consórcios de investigação envolvidos nos seguintes 
projetos: criação de um biossensor (teste) para detetar o vírus SARS-CoV-2 em indivíduos suspeitos de infeção 
pela COVID-19; e criação de um dispositivo portátil com chips descartáveis para o diagnóstico precoce da 
COVID-19 baseado em testes moleculares e sorológicos em paralelo. 

No âmbito da pandemia COVID-19 e face ao agravamento da situação epidemiológica, a UTAD esteve 
comprometida com o bem estar e segurança da comunidade académica, criando um Centro de 
Aconselhamento, em que estudantes voluntários do Curso de Licenciatura em enfermagem disponibilizam 
informação e orientações sobre as medidas de proteção e prevenção individual e coletiva, e referenciação para 
as estruturas de saúde. 
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ENSINO, AÇÃO SOCIAL E CULTURA 

 

Os estudantes no epicentro de uma “Universidade 
Amiga e Inclusiva” 

OFERTA EDUCATIVA 

No ano letivo 2020/2021 a UTAD ofereceu 3077 vagas, repartidas por 
Cursos de Técnico Superior Profissional (CTESP), de 1º ciclo 
(licenciatura), de Mestrado Integrado, de 2.º ciclo (mestrado) e 3º ciclo 
(doutoramento). Este número inclui as várias modalidades de acesso, 
assim como o reforço de vagas. 

A oferta educativa de 1.º ciclo e de Mestrado Integrado tem-se mantido 
relativamente constante ao longo dos últimos anos. No ano letivo de 
2020/2021 a UTAD ofereceu um novo curso de 1ª ciclo, a licenciatura 
em Matemática Aplicada à Ciências de Dados. As vagas têm vindo a 
aumentar gradualmente nos últimos anos, decorrente da trajetória de 
aumento da procura.  

Ao nível da formação pós graduada, mantém-se um exercício de 
ajustamento da oferta à procura nos cursos de 2º ciclo, que se traduziu 
na racionalização do número de cursos (menos quatro face a 
2019/2020), e a oferta de 3º ciclo aumentou, estando já integrada nas 
atividades do Colégio Doutoral. 

A oferta educativa é promovida e coordenada pelas Escolas da 
Universidade, que oferecem também cursos de formação não 
conferentes de grau em articulação com o Gabinete de Formação. A 
oferta de cursos de doutoramento está enquadrada nas atividades do 
Colégio Doutoral, do qual as Escolas fazem parte. 

 

PROCURA 

Uma trajetória de crescimento 

Na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso (CNA) a UTAD 
ofereceu 1563 vagas, mais 107 do que no ano anterior, tendo sido 
colocados 1507 candidatos, mais 168 do que no ano anterior. 

 

 

 

CURSOS 

2019/2020 

 

2 
CTESP 

34 
1.º CICLO e MI   

36 
2.º CICLO 

18 
3.º CICLO 

 

 

 

 

CNA 

168 
COLOCADOS 1ª FASE 

 
0,95 

ÍNDICE DE FORÇA 
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É de destacar que  1482 candidatos escolheram a UTAD em 1ª opção, ou seja, mais 284 do que no ano letivo 
anterior. 

INGRESSO 

Em 2020/2021 entraram na UTAD 2650 novos estudantes, 43 em cursos Técnicos Superiores Profissionais (2%) 
e os restantes em cursos conferentes de grau académico.  

Ao nível de 1º Ciclo e de Mestrado integrado, ingressaram na UTAD 1699 estudantes, o que representa um 
aumento de 14% face ao ano anterior.  

Figura  6. Novos estudantes de 1º ciclo e MI de 2012/13 a 2020/2021 

Quanto aos cursos de pós graduação, em 2020 o número de novos estudantes, face ao ano anterior, aumentou 
10% no 2º ciclo e 13% no 3º ciclo .

 

 

Figura  7. Novos estudantes de oferta pós-graduada de 2012/13 a 2020/2021 
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OS ESTUDANTES DA UTAD 

No final de 2020 estavam inscritos na UTAD 7295 estudantes em cursos 
Superiores Técnicos Profissionais (1%), formação inicial (77%) e 
formação pós-graduada (22%). Em relação ao ano anterior, estudam na 
UTAD mais 289 estudantes. A Figura 8 representa a evolução da oferta 
formativa conferente de grau entre 2012/2013 e 2020/2021. 

 

Figura  8. Evolução do número de estudantes 

Os estudantes repartem-se pelas Escolas da UTAD de acordo com a 
distribuição apresentada na Figura 9, assumindo maior destaque o 
corpo estudantil da ECHS. 

 

Figura  9. Distribuição dos estudantes por Escola 

No capítulo 4. encontra-se discriminado, por ciclo de estudos, o 
número de estudantes de cada Escola. 
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Em termos de estudantes estrangeiros matriculados em todos os 
ciclos, em 2020 registou-se um aumento, representando estes 7.2% do 
total. No conjunto, estudam na UTAD 527 estudantes estrangeiros, dos 
quais 385 possuem o estatuto de estudante internacional, 
frequentando sobretudo cursos de mestrado e de doutoramento. 

A atividade letiva foi fortemente condicionada pela pandemia SARS-
CoV-2 (COVID-19). Assim, após um início de ano normal até 12 de 
março, a declaração do estado de emergência e a pandemia obrigaram 
à reformulação do ensino, passando a atividade letiva e avaliativa do 1º 
semestre do ano letivo 2019/2020 a ser realizada a distância. 

Contudo, foi determinado o prolongamento da época especial de 
exames para setembro e, em consequência, o calendário escolar de 
2020/2021 foi alterado. Durante os meses de julho a setembro foi 
preparado o ano letivo de 2020/2021 em regime presencial, mas com 
componente à distância, de modo a cumprir as orientações do MCTES 
e da DGS.  

A época de candidaturas aos cursos de 1º ciclo do concurso nacional de 
acesso e dos concursos especiais, bem como dos cursos de 2º e 3º ciclo 
no concurso para os estudantes nacionais e internacionais, sofreu 
adaptações em função das condicionantes resultantes da pandemia e 
das dificuldades criadas,  quer interna, quer externamente. 

Pela primeira vez, a UTAD ofereceu vagas para candidatos do concurso 
especial de acesso e ingresso no ensino superior a titulares de cursos 
de dupla certificação do ensino secundário e dos cursos artísticos 
especializados, nos termos do Decreto-Lei n.º11/2020. 

Para tal, a UTAD passou a integrar um consórcio do Norte envolvendo 
o subsistema politécnico, destinado à preparação conjunta dos exames 
de admissão deste candidatos. Dos 20 estudantes inscritos, apenas um 
abandonou os estudos. 
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61 
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AÇÃO SOCIAL 
A UTAD mantém um elevado número de estudantes deslocados, o 
que exige uma atenção especial às políticas de apoio social. Neste 
domínio, os Serviços de Ação Social (SASUTAD) estão alinhados com 
os objetivos estratégicos da Universidade, tendo reforçado a 
resposta de apoios sociais e económicos, face à situação de 
pandemia. 

O número de candidatos tem vindo a aumentar, embora o número 
de bolsas tenha vindo a decrescer ligeiramente, representando 
cerca de 35% dos estudantes. Em termos globais, o montante 
financeiro atribuído pela Direção Geral de Ensino Superior (DGES) 
manteve-se idêntico ao de anos anteriores. 

O Fundo de Apoio Social, em funcionamento desde 2014, tem sido 
determinante para evitar situações de abandono escolar. É crucial 
dar continuidade a este programa e promover maior articulação 
com parceiros institucionais ao abrigo do mecenato, merendo 
realce o apoio da Fundação JB Fernandes Memorial Trust I e do 
Santander Universidades  

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. No caso da consulta de Psicologia, foram 
encaminhados cerca de 50 estudantes que apresentavam 
características de “ansiedade”, relacionadas com a “incerteza” do 
período vivido, para além de serem asseguradas as situações que 
já se encontravam em acompanhamento. 

Ainda durante o período de confinamento, mais de 60 estudantes 
estrangeiros de vários países, impedidos de regressar aos países de 
origem, foram apoiados pelos Serviços de Ação Social, que 
asseguraram o alojamento, quatro refeições diárias e apoio 
médico. 

Atendendo ao cenário de pandemia, o Setor de Atividades Culturais 
e Desportivas em 2020 atenuou a trajetória de crescimento que 
tinha vindo a manter desde a sua criação em 2015. A pandemia teve 
maior impacto no cumprimento do Plano de Desenvolvimento 
Desportivo, que  envolve os SAS.UTAD, a Associação Académica e a 
Universidade, através da Escola de Ciência das Vida e do Ambiente, 
que acolhe as Ciências de Desporto. 

 

BOLSEIROS 

2443 
BOLSAS 

 

 

OUTROS APOIOS 
 

120 
FUNDO DE APOIO SOCIAL 

 

15 
BOLSAS SANTANDER  

 

59 
BOLSAS UTAD+CONTIGO  

 

 

DESPORTO 

843 
PARTICIPANTES EM EVENTOS 

DESPORTIVOS 
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CULTURA 
Universidade, Democracia e Cidadania 

A programação cultural da UTAD, desde a criação em setembro de 
2013 tem sido dinamizada pelo Grupo de Missão Cultura da UTAD, 
sob a coordenação de um Vice-Reitor, o qual integra 16 docentes de 
todas as Escolas, para além dos representantes anualmente 
indicados pela Associação Académica. Este Grupo assume o 
pressuposto, hoje amplamente reconhecido, de que as atividades 
artísticas e culturais são determinantes para o cumprimento da 
missão de uma Universidade, procurando ser um ecossistema 
inovador - que favoreça a abertura, a flexibilidade mental, a 
criatividade, a tolerância e a inclusão social -, e um espaço onde 
produtividade e felicidade se articulam e reforçam mutuamente. 

Em 2020 estava previsto um ciclo de homenagem a um conjunto 
diversificado de figuras da cultura originários de Trás-os-Montes e 
Alto Douro, prevendo um programa de aulas abertas, colóquios, 
ciclo de cinema, exposições de obras de artistas plásticos da região, 
além da atribuição do grau de doutor honoris causa à pintora Graça 
Morais. 

A pandemia COVID 19 levou ao cancelamento da grande maioria 
das atividades, embora ainda tenham sido realizadas 41 iniciativas, 
entre as quais a celebração do Dia Mundial da Música,  o ciclo de 
conversas “Às Quintas no Douro”, em articulação com a Liga dos 
Amigos do Douro Património Mundial, a exposição e uma palestra 
“Vale do Côa, Singularidades de um Território”, em colaboração com 
a Fundação Côa Parque, os XV Encontros de Primavera em Miranda 
do Douro, e as extensões do CINANIMA-Festival de Cinema de 
Animação e do Doc Lisboa. 

Importa referir que em 2020, no quadro da nova orgânica da UTAD, 
foi contemplada a criação do Centro de Cultura e Responsabilidade 
Social, com competências no domínio da promoção das atividades 
artísticas, culturais e de responsabilidade social, mobilizando 
recursos e energias internas, dinamizando projetos em rede e 
parceria, e promovendo na academia hábitos de reflexão, partilha, 
usufruição e participação, através de uma agenda de iniciativas 
regulares.  

Sublinhe-se que num período 
completo de quatro anos, entre 
2014 e 2020, foram realizadas 408 
iniciativas culturais, ultrapassando 
a média de uma centena por ano. 

 
 

4 
CONFERÊNCIAS/AULAS ABERTAS 

 

9 
COLÓQUIOS E ENCONTROS 

 

2 
EXPOSIÇÕES 

 

17 
FILMES EXIBIDOS 

 

3 
EXIBIÇÕES TEATRAIS 

2 
FESTIVAIS E COMEMORAÇÕES DE DATAS 

CULTURAIS 

 

4 
PROTOCOLOS CULTURAIS ASSINADOS 

 

Bienal Cerveira 

Orquestra de Jazz do Douro 

Projeto Vivificar 

 Fundação Casa de Mateus 

 

 

 



 

43 

 

INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

Em 2020 foi continuado o reforço da estratégia de investigação e inovação da UTAD, traduzindo-se num 
aumento de projetos, em especial em consórcio com empresas, reforçando o nível da ligação ao tecido 
empresarial regional ou criação de novas empresas, como polo de atratividade para o interior, e, de forma 
complementar, mobilizando recursos humanos qualificados, numa ótica de inovação organizacional.  

As unidades de I&D constituem a base da organização do sistema científico e tecnológico, reunindo recursos 
adequados à sua missão e visando promover o talento e o desenvolvimento de competências científicas. As 
atividades de investigação da UTAD concentram-se em seis unidades de I&D, cuja avaliação consta na Tabela 
7,  e em oito polos de I&D ancorados noutras instituições de Ensino Superior, todos reconhecidos pela 
Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). 

Tabela 7. Centros de investigação 

 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
 

A produção científica da UTAD tem vindo a aumentar de forma 
consistente ao longo dos últimos anos, quer em termos quantitativos, 
quer em termos qualitativos. Os principais indicadores estratégicos 
têm vindo a evoluir favoravelmente, mas conclui-se que as metas 
definidas no Plano Estratégico foram demasiado ambiciosas para a 
realidade da UTAD. 

O aumento do número de doutorandos, de jovens investigadores e 
ainda do montante de financiamento de projetos, tem sido 
fundamental para a melhoria de resultados.  

961 
PUBLICAÇÕES 

 

3,7 
CITAÇÕES POR  
PUBLICAÇÃO 

 

35% 
ARTIGOS NO 1º QUARTIL  

DA ÁREA CIENTÍFICA

Acrónimo Designação Avaliação FCT 

CECAV Centro de Ciência Animal e Veterinária Muito Bom 

CITAB Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas Muito Bom 

CEL Centro de Estudos em Letras Bom 

CETRAD Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento Bom 

CQ Centro de Química Muito Bom 

CIDESD Centro de Investigação de Desporto, Saúde e Desenvolvimento Muito Bom 
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Figura  10.  Evolução da produção científica (fonte: Scopus) 

 

Principais destaques em 2020: 

Reestruturação da formação de 3º ciclo na UTAD, em sede de 
Colégio Doutoral. 

Consolidação da atividade dos Laboratórios Colaborativos 
integrados pela UTAD: Colab Vine and Wine, Vinho e Vinha; 
Forestwise, Colab Florestal;  Inov4Food, Colab de Ciência Alimentar; 
e Feedinov, Colab Alimentação Animal.   

 

423 
DOUTORANDOS 

 

214 
JOVENS INVESTIGADORES 

Tabela 8. Laboratórios colaborativos 

ACRÓNIMO  DESIGNAÇÃO   INSTITUIÇÃO PROPONENTE 

ForestWISE  Gestão Integrada da Floresta e do 
Fogo 
Sede: UTAD 

INESC TEC 

Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, 
Tecnologia e Ciência. 

CoLAB Vines&Wines  Vinha e Vinhos Portugueses, 
Competitividade e Sustentabilidade 
Sede: UTAD 

ADVID 

Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense   

CoLab4Food  Laboratório Colaborativo para 
Inovação na Indústria Alimentar  

Associação Integralar - Intervenção de Excelência no Setor 
Agroalimentar  

CoLAB InovFeed  Estratégias de Alimentação 
Inovadoras para uma Produção 
Animal Sustentável  

INIAV 

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P.  

CoLAB BIOREF Laboratório Colaborativo para as Bio 
refinarias 

LNEG 

Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P.  

520 549 528 533 549 590 639

774
684 700 691 709

765
872 904 961

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

N.artigos
publicados
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Papel ativo na génese de quatro Laboratórios Colaborativos (COLAB) em áreas das suas competências de 
investigação e, adicionalmente, passando a integrar o COLAB Probiorrefinaria (Associação BIOREF - Laboratório 
Colaborativo para as Bio refinarias), que tem por objetivo a promoção de bio refinarias avançadas através do 
desenvolvimento de atividades de investigação e inovação em plataformas tecnológicas para a conversão de 
biomassa e bio resíduos. 

Consolidação da atividade da incubadora da UTAD, tendo sido implementada a comissão de gestão e a 
integração plena de gestão pelos serviços administrativos da Universidade. Para além da dinamização da 
criação de emprego qualificado, registou-se a homologação do regulamento e a alocação de espaços a novas 
iniciativas empresariais. 

Reconhecimento pela Comissão Europeia do AWAM e do Food Alliance, como membros do roteiro 
internacional de infraestruturas científicas, que potenciarão importantes candidaturas. 

No âmbito de um aviso destinado a apoiar o recrutamento de recursos humanos altamente qualificados nos 
territórios do interior, a UTAD viu aprovada uma candidatura no valor €843.52.44, que irá permitir a 
contratação de 14 técnicos especializados durante três anos.  

Este projeto acresce a um conjunto vasto de projetos aprovados, e/ou em fase de aprovação, durante 2020, 
nomeadamente:  

 - Financiamento base e programático dos centros de I+D sediados na UTAD, para o período 2020-
2024: €7.906.405, OE-FCT; 

 - 25 bolsas de doutoramento e de investigadores júnior, diretamente financiadas pela FCT, no 
valor aproximado de €2.000.000; 

 - Projetos de IC&DT no âmbito do aviso, convite, da UNORTE, através do NORTE 2020, no valor 
de €1.240.000;  

 - 3 Projetos de ICDT no âmbito do aviso, pro convite, destinado aos centros de I+D com 
classificação igual ou superior a Muito Bom através do NORTE 2020, no valor de €1.765.000; 

 - Aviso por convite, destinado ao roteiro internacional de infraestruturas científicas, em que a 
UTAD viu aprovada a INTERNATIONAL FOOD CHAIN ALLIANCE – PORTUGAL, que ficará sediada 
no Campus da Universidade, no valor de €2.588.000 

Assim, em 2020 a UTAD conseguiu ver aprovados recursos significativos para os próximos anos, num valor 
aproximado de 15.5 milhões €. Trata-se de um importante desafio à capacidade da academia, mas também 
um indicador de estabilidade para os próximos anos em termos de investigação e desenvolvimento.
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PROJETOS E ATIVIDADES DE COOPERAÇÃO COM A COMUNIDADE 
As candidaturas submetidas em 2020 elevaram-se a 240, tendo 
contribuído fortemente as candidaturas FCT (169, correspondendo a 
70%). Quanto ao número de candidaturas, destaque ainda para a 
tipologia em co promoção (UTAD e empresas), com 30 candidaturas. 

Merecem realce, pelos valores financeiros, as candidaturas de 
investigação, IC&DT (6) e H2020 (8). Foram também submetidas cinco 
candidaturas SAMA de modernização administrativa. Segue-se, por fim, 
uma grande diversidade de candidaturas, de menor dimensão, 
repartidas por diferentes tipologias.  

 

 

240 
CANDIDATURAS SUBMETIDAS 

 

Destaque ainda para algumas candidaturas de âmbito institucional, caso da contratação de recursos humanos 
qualificados (NORTE 2020), ou o “Testar com Ciência e Solidariedade” para apoio ao laboratório COVID-19 da 
UTAD, e a candidatura TESP para financiar curso técnico superior profissional de curta duração (dois anos) da 
ESS. Contudo, o projeto de maior dimensão, resulta da crescimento da cooperação com a empresa RCI 
Continental, “Factory of the Future”, cuja candidatura orçou em cerca de 10 milhões de euros. 

Na Tabela 9 apresenta-se o número e o montante dos projetos aprovados (32) em 2020, cujo valor global 
ascendeu a 7,9 M € para a UTAD, de acordo com as diferentes tipologias consideradas.  Importa registar os 
três projetos IC&DT (NORTE 2020), já referidos. Quanto ao número de projetos aprovados, merecem um 
sublinhado os sete projetos de investigação financiados pela FCT, no valor de 927 mil euros, e ainda dois 
projetos H2020, de 1,2 M €.  

Tabela 9. Número e montante de projetos aprovados em 2020, por tipologia 

Tipologia N.º Valor 
ICDT 3 1 235 260,62 € 
Copromoção 3 836 920,77 € 
Mobilizador 2 473 754,17 € 

Clube de Fornecedores  1 113 101,59 € 
SIAC Internacionalização 1 153 501,56 € 
SAMA 1 986 236,18 € 
FCT 7 927 815,88 € 
Testar com Ciência S. C19 1 299 389,32 € 
TURISMO 1 6 250,00 € 
PDR 2 590 197,42 € 

ERASMUS 3 125 507,98 € 
H2020 2 1 220 350,00 € 
CERN 2 36 669,50 € 
Contratação RH (N2020). 1 843 520,00 € 
Fundo Ambiental 2 75 745,40 € 
Total Projetos  32 7 924 220,39 € 

 Serviços contratados 8 1 511 174,59 € 
Total (Projetos e Serviços) 40 9 435 394,98 € 
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No domínio da prestação de serviços especializados merecem especial relevância os projetos contratados pela 
EDP, no âmbito da monitorização do Baixo Sabor e do Tua,  e o serviço “Entire” para o Brasil. Neste domínio 
importa ainda realçar os serviços contratados na área da ecologia terrestre e fluvial, afirmando assim esta área 
de prestação de serviços especializados da UTAD. A prestação de serviços da instituição em 2020 também 
abrange outras unidades da Universidade, previstas com maior autonomia e flexibilidade no novo modelo 
orgânico, tal como o Hospital Veterinário, o Laboratório de Solos, e a Unidade de Dislexia, entre outras. 

Quando se compara o número de candidaturas submetidas com o número de projetos aprovados, registam-
se valores muito dispares entre diferentes programas. No caso dos projetos FCT, a comparação entre projetos 
submetidos (169) e aprovados (7) revela uma taxa de aprovação baixa, cerca de 4%, em linha com o que sucede 
na maioria das instituições de ensino superior. 

A competição entre as instituições por este tipo de financiamento é crescente, o que tende a dificultar o acesso 
a este programa nacional para financiamento da investigação. Por outro lado, mostra a necessidade de os 
investigadores diversificarem as fontes de financiamento, recorrendo a fundos financiados diretamente pela 
Europa, o que exige uma  maior integração em redes e consórcios internacionais. 

No caso dos projetos em co promoção, foram submetidos 30 projetos e aprovados três (taxa de aprovação de 
10%), enquanto ao nível dos projetos H2020, foram submetidos oito e aprovados dois (taxa de aprovação de 
25%).

No âmbito da transferência de conhecimento foram ainda elaborados 
ou prestado apoio na redação de: dois acórdãos de confidencialidade; 
um contrato de partilha de Direitos de Propriedade Industrial entre a 
UBI a UTAD; um protocolo de parceria entre a UTAD e o Município de 
Vila Pouca de Aguiar;  um protocolo de colaboração entre a UTAD e a 
Transgranitos - Mármores e Granitos do Alto Tâmega Lda;  dois 
protocolos de colaboração entre a UTAD e o Município de Santa Marta 
de Penaguião e entre a UTAD e o Agrupamento de Escolas de Valpaços. 

 

10 
PATENTES 

Em termos globais, regista-se um aumento da submissão de candidaturas nas diferentes tipologias, mas a taxa 
de aprovação ainda é relativamente baixa, em parte devido ao aumento de competição pela atração de fundos 
entre instituições.  
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QUALIDADE E COMUNICAÇÃO 

 

AVALIAÇÃO 

Acreditação Institucional 

O Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) concedeu à 
UTAD, em 2019, a Acreditação Institucional por um período máximo de seis anos. Esta acreditação sublinha a 
relevância de manter a qualidade de desempenho da instituição de ensino superior e das suas unidades 
orgânicas, visando proporcionar uma visão geral e integrada da instituição e das suas estruturas organizativas. 

 

Oferta Educativa 

Em termos de oferta educativa, em 2020 foram submetidos sete novos ciclos de estudo, dois da 
responsabilidade da UTAD, um dos quais em consórcio com a Universidade do Porto, e cinco da 
responsabilidade de outras IES, em consórcio com a UTAD: 1º Ciclo em Design Sustentável; 1º Ciclo em 
Engenharia e Biotecnologia Florestal; 2º Ciclo em Desafios das Cidades Atlânticas; 2ª Ciclo em Comunicação e 
Inovação Digital; 2º Ciclo em Enfermagem Comunitária na Área de Enfermagem de Saúde Familiar, 3º Ciclo em 
Ciências Sociais e Envelhecimento; e 3º Ciclo em Matemática e Aplicações. Verificou-se a descontinuação de 
dois ciclos de estudo, o 1º Ciclo em Arquitetura Paisagista e o 2º Ciclo em Multimédia. Por outro lado, foram 
aprovados dois Cursos Técnicos Superiores Profissionais: Secretariado Clínico e Termalismo e Bem Estar.  

Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ-UTAD) 

A UTAD recebeu  em 2020 o relatório preliminar da Comissão de Avaliação Externa (CAE), que sinaliza os 
resultados e recomendações decorrentes da auditoria, realizada em dezembro de 2019, para a certificação do 
SIGQ-UTAD. Numa apreciação geral sobre a auditoria, a CAE refere que: ….“No decurso da visita e no âmbito 
das várias reuniões realizadas, se constata como muito positiva a capacidade de reflexão aos diversos níveis 
de responsabilidade, bem como a dinâmica criada na Instituição, tendo em vista a implementação imediata de 
planos de ação e de medidas de melhoria, face a evidências com caráter crítico registadas no Relatório de 
Autoavaliação, a serem implementadas em 2020 e a exigir monitorização futura”. 

A CAE identificou ainda como pontos fortes: “Claro compromisso institucional com a promoção da qualidade 
e a melhoria contínua; Forte envolvimento com a comunidade e compromisso com a região; O sistema de 
planeamento estratégico e a monitorização do cumprimento de metas realizado nos Relatórios de Atividades 
Anuais; O impacto no território da orientação estratégica das atividades de investigação e desenvolvimento; 
Reconhecida disponibilidade dos docentes para acompanhamento dos estudantes”, e Boas práticas na UTAD, 
passíveis de difusão (noutras Instituições): “Compromisso com a ética ambiental e com a sustentabilidade 
ecológica, nomeadamente, a qualidade de vida no campus através do seu planeamento e ordenamento, a 
construção sustentável e a eficiência energética, a mobilidade e acessibilidades, o bem-estar e a segurança. A 
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título de exemplo, cita-se: o documento de definição da Política de Sustentabilidade; o processo de Certificação 
Energética e Ambiental; a Comissão de Biossegurança e o Código de Boas Práticas de Biossegurança dirigido 
às diversas atividades desenvolvidas nas unidades e estruturas da Instituição”. 

No seguimento da análise do processo de auditoria ao SIGQ, o Conselho de Administração da A3ES informou 
a UTAD da decisão de certificar condicionalmente o SIGQ-UTAD por um período de um ano. 

Com o intuito de envolver a comunidade académica no SIGQ-UTAD, foram divulgados vários Boletins da 
Qualidade, recorrendo a diversos formatos de comunicação institucional. 

No âmbito das medidas implementadas para a promoção do sucesso escolar e prevenção do abandono 
escolar, destacam-se 

 O acompanhamento aos estudantes [Programa de Tutoria e Mentoria e do Observatório Permanente do 
Abandono e Promoção do Sucesso Escolar (OPAPSE)]; 
 

 A aplicação de questionários e produção de relatórios: 
⋅ Questionário aos estudantes em situação de abandono escolar e elaboração do respetivo relatório; 
⋅ Questionário aos tutores e tutorandos e elaboração do respetivo relatório; 
⋅ Questionário aos mentores e mentorandos e elaboração do respetivo relatório; 
⋅ Questionário aos ingressados e elaboração de relatório; 
⋅ Estudo de empregabilidade com base nos dados da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e 

Ciência (DGEEC) – diplomados de 2015 a 2018 no desemprego em junho de 2019; 
⋅ Relatórios de Monitorização do SIDE do 1º e 2 semestres do ano letivo 2019/2020, incluindo síntese 

com as principais dificuldades e proposta de ações de melhoria; 
⋅ Questionário aos diplomados e elaboração do respetivo relatório; 
⋅ Relatório do sucesso escolar 2019/2020. 

 

SITEMAS DE INFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Em matéria de modernização administrativa, em 2020 foi dada prioridade à dinâmica de desmaterialização, a 
qual passa pelo dossier pedagógico do estudante, envolvendo processos ao nível da inscrição, dos 
requerimentos e de certidões, bem como de matrículas e candidaturas online. 

Adicionalmente, manteve-se a dinâmica de desmaterialização de processos de aquisição de bens e serviços, 
da fatura eletrónica, dos boletins itinerários, bem como de ferramentas de suporte à gestão de recursos 
humanos e de projetos de I&D, em articulação com o novo modelo orgânico da Universidade. 

A modernização administração tem sido ampliada a outras áreas, designadamente da qualidade. Neste 
domínio, destaca-se a criação de instrumentos informáticos de apoio ao processo de certificação do sistema 
interno de garantia de qualidade, caso dos relatórios das unidades curriculares (RUC). 
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Na sequência de um longo percurso, em 2020 foi concluído o processo de digitalização da Universidade nas 
vertentes do arquivo académico, financeiro e ainda da documentação proveniente das antigas Escolas do 
Magistério Primário e da Escola Superior de Educação. 

Por outro lado, foi mantida a dinâmica ao nível do repositório científico e de gestão de bibliotecas, bem como 
de atualização do repositório institucional, incluindo teses, dissertações e artigos científicos e ainda a melhoria 
da articulação dos sistemas de informação no domínio cientifico, casos da base Scopus e ORCID. Por outro 
lado, manteve-se a aposta na capacitação de uma unidade para criação de conteúdos 3D interativos para o 
ensino a distância, vital para a atração de novos públicos. Contudo, atendendo ao cenário de pandemia a 
prioridade centrou-se no apoio ao ensino a distancia, permitindo assegurar a regularidade do funcionamento 
da atividade letiva. 

Ao nível das infraestruturas, comunicações e da cibersegurança, em 2020 manteve-se a dinâmica no domínio 
da gestão do parque virtualizado, a conclusão da instalação de equipamentos VoIP e ainda a implementação 
de um sistema de gestão de segurança de informação visando a obtenção de certificação ISO 27001, financiado 
pela Agência de Modernização Administrativa (AMA). 

Foram mantidas as atividades que visam a criação de um laboratório de experimentação em cibersegurança e 
concluiu-se o reforço de conetividade interna da Universidade, quer no campus, quer na área residencial, em 
colaboração com a FCCN e financiado pelo COMPETE. 

Foi criado o Centro de Competências de Visualização de Computação Avançada da UTAD (CCVCA-UTAD), uma 
estrutura transversal às diversas áreas da Universidade orientado para a comunidade académica, indústria e 
sociedade, com o objetivo de facilitar o acesso à computação avançada através da dinamização de diversas 
iniciativas integradas na Rede Nacional de Computação Avançada. O CCVCA-UTAD está dotado de 
infraestruturas físicas e humanas para garantir um acesso de primeira linha aos Centros Avançados de 
Computação, com recurso a software e hardware de visualização de última geração. 

Foram ainda estabelecidas parcerias que envolvem diversas instituições de ensino superior nacionais e 
internacionais, merecendo particular relevância a rede ibero-americana METARED, bem com algumas 
parcerias com autarquias e Comunidades Intermunicipais. 
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COMUNICAÇÃO EXTERNA E VISIBILIDADE 

Face aos constrangimentos provocados pela pandemia, a UTAD, 
através do Gabinete de Comunicação e Imagem,  teve de alterar o 
processo de divulgação da oferta educativa ao nível das escolas 
secundárias das regiões com maior potencial de captação de novos 
estudantes, tendo optado por formatos em regime a distância. De igual 
modo, as atividades de comunicação científica, como a Semana de 
Ciência & Tecnologia, mantiveram o mencionado modelo. 

A visita de estudantes à UTAD, em eventos específicos ou a pedido, 
foram delineadas e preparadas em articulação com a comunidade 
educativa, para uma maior eficiência e disseminação de conhecimento. 

Foi assegurado um trabalho permanente junto dos principais órgãos 
de comunicação, reforçando a qualidade da Instituição, quer ao nível 
dos seus atos académicas, quer da sua investigação e trabalho com a 
comunidade. De igual forma, foi garantido o uso de todas as 
ferramentas digitais na divulgação e disseminação das atividades. Com 
a nova orgânica, o Gabinete de Comunicação e Imagem passou a 
integrar os Setores de Fotografia e Gráfico da UTAD, anteriormente 
parte dos Serviços de Documentação e Biblioteca. 

Em março foi iniciada a preparação de importante obras sobre os 
Jardins da UTAD e a História da Universidade (1973-2020), o que exigiu 
uma recolha documental exaustiva, passando por pesquisa 
bibliográfica, legislação, registos fotográficos e de imprensa desde a 
década de 70, bem como de biografias e testemunhos pessoais de 
personalidades associadas ao percurso histórico da instituição. 

 

 

1.037  
ALUNOS VISITANTES 

 

90 
FEIRAS DE ORIENTAÇÃO ESCOLAR DO 

ENSINO SECUNDÁRIO 
 

17 
ARTEFACTOS COMUNICATIVOS PARA 
PROMOÇÃO DA OFERTA EDUCATIVA 

(VÍDEO) 
 

62 
COMUNICADOS DE IMPRENSA  

 

142 
NOTÍCIAS NO SITE DA UTAD 

 

11 
EDIÇÕES DIGITAIS DA NEWSLETTER 

 

7.385 
NOVAS ADEÕES NAS REDES SOCIAIS 

INSTITUCIONAIS 

 

  



 

52 

ORGANIZAÇÃO E RECURSOS 

 

VALORIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
Este eixo de atuação assenta na construção de uma Universidade “amiga das pessoas”, com recursos humanos 
motivados, rejuvenescidos e talentosos, integrados na cultura de uma instituição com ambição, estratégia e 
futuro.  

No âmbito da renovação de recursos humanos, foi efetuado o reposicionamento remuneratório nos termos 
da legislação em vigor e, com base em receitas próprias, procedeu-se à atualização do valor do salário mínimo 
e foi consolidado o processo de mobilidade intercarreiras dos funcionários não docentes.  

Manteve-se a dinâmica de regularização de vínculos precários (PREVPAP), o qual tem exigido, de igual modo, o 
recurso a receitas próprias, atendendo a que as instituições não foram objeto de reforço orçamental para o 
efeito, com exceção dos dois investigadores em que se reconheceu o vinculo precário. 

Quanto à valorização dos docentes, deu-se cumprimento ao Plano de Valorização assente em princípios 
orientadores baseados no mérito e respeitando a coesão interna e as normas orçamentais em vigor, sendo 
para o efeito sido objeto de um despacho específico. Atendendo à diferença de enquadramento, a valorização 
dos docentes da ESS foi objeto de tratamento autónomo, seguindo princípios equivalentes aos expostos, 
sendo para tal objeto de uma deliberação específica. 

De acordo com a calendarização relativa à abertura de vagas, na primeira fase, iniciada em dezembro de 2019, 
foi promovida a abertura de 31 concursos de Professores Associados e dois de Professores Coordenadores, 
tendo em consideração os requisitos legais e a supressão dos maiores desequilíbrios internos, sem descurar 
fatores de equilíbrio/equidade. Contudo, o Decreto Lei de execução orçamental de 2020 não permitiu a 
abertura nos mesmo termos do ano anterior, ou seja, a realização de concurso internos. 

Em termos de renovação do corpo docente, no final do ano 2020 foi autorizada a abertura de oito concursos 
para professor auxiliar e três vagas para professor adjunto (Despacho RT-81/2020) em área 
disciplinares/científicas em que é fundamental diminuir o recurso à participação de docentes convidados e/ou 
a substituição por aposentação.  

FORMAÇÃO 
O reconhecimento da formação como forma de valorização dos recursos humanos conduziu à implementação 
de planos de formação para docentes e trabalhadores administrativos. O Plano de Formação dos não Docentes 
abrangeu todas as categorias profissionais, tendo sido promovidas 1 303 horas de formação em diversas áreas. 

No âmbito da inovação pedagógica dos docentes, em 2020 manteve-se a dinâmica prevista no Plano de 
Formação Pedagógica, uma iniciativa que nos últimos anos tem envolvido as três Universidades do consórcio 
U. Norte. 
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ECOCAMPUS 
Um Compromisso com o Ambiente

Com a conclusão do ano de 2020, verificou-se, também, um ponto de viragem no consumo eficiente de 
recursos no campus. Foram concluídas as ações que visavam a melhoria da eficiência energética nos edifícios, 
que preconizavam a instalação de sete parques fotovoltaicos com potência entre 10 e 30 kW, a substituição 
dos sistemas de iluminação por sistemas de elevada eficiência energética, baseados em tecnologia LED, a 
substituição dos materiais das coberturas envolventes e aplicação de isolamento térmico nos edifícios, a 
substituição dos sistemas de climatização por sistemas de melhor eficiência, evitando ao mesmo tempo o uso 
de gases fluorados de elevado impacto ambiental, e ainda a substituição dos sistemas de preparação de água 
quente para aquecimento, que passam a ser a biomassa.   

Estas ações, financiadas pelo POSEUR, traduziram-se no funcionamento de cerca de 1000 painéis fotovoltaicos, 
numa potência total instalada superior a 260kW, garantindo ao mesmo tempo uma autonomia de cerca de 
30% no que diz respeito à eletricidade comprada. A instalação de 2,3MW em caldeiras a biomassa, para além 
de uma redução significativa no recurso a combustíveis de origem fóssil, vai permitir uma redução igualmente 
significativa nas emissões de gases de efeito de estufa da responsabilidade direta da UTAD. 

Foi, também, eliminada a quase totalidade de materiais contendo amianto dos edifícios, tendo sido substituída 
uma área de cerca de 35.000m2 de materiais das coberturas. 

O conjunto de ações preconizadas, agora em fase de monitorização, permite melhores resultados do que os 
inicialmente estimados, que eram positivos, no que diz respeito à redução no consumo de energia e à redução 
das emissões de gases de estufa. Estas medidas vão permitir uma redução superior a 25% no consumo de 
energia ativa e a mais de 75% de redução nas emissões de gases de efeito de estufa. 

Também no Complexo Residencial de Além-Rio foram instaladas quatro centrais fotovoltaicas, numa potência 
total de 30kW, instaladas caldeiras a biomassa e substituídas os sistemas de iluminação por sistemas baseados 
em tecnologia LED. 

Em termos de resultados, identificam-se quatro áreas distintas de poupança: 

• No consumo de energia ativa, onde se regista uma redução que ronda os 25%, e na redução da 
faturação, uma vez que a implementação de sistemas fotovoltaicos permite produzir eletricidade 
para autoconsumo, bem como diminuir as parcelas associadas às horas de ponta que são muito 
significativas na fatura energética;  

• No consumo de energia primária, onde a redução é na ordem dos 50%, especialmente porque, no 
que respeita à preparação de água quente para aquecimento, o gás natural foi substituído por 
biomassa, sendo também o contributo da instituição para a diminuição das importações de 
energia vindas do exterior;  
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• Nas emissões de gases com efeito de estufa, que ronda as 1000 toneladas de CO2eq por ano, o 
que equivale a uma redução de cerca de 70%, sobretudo graças aos sistemas fotovoltaicos e aos 
sistemas a biomassa. 

Os novos sistemas de aquecimento de água baseados em biomassa, numa potência total de 2,3MW, vão 
permitir a redução do consumo de gás natural, prevendo-se uma diminuição na ordem dos 45% no custo de 
aquecimento dos edifícios no campus e no Complexo Residencial de Além-Rio. 

A monitorização é realizada através de uma plataforma de faturação e gestão de recursos, que tem por objetivo 
gerir a faturação, estabelecer perfis e baselines do consumo de energia (eletricidade, gás natural e combustível 
rodoviário), de água, de águas residuais e de RSU.  

Também em 2020, foi iniciada uma intervenção, financiada pelo NORET 2020, que prevê a melhoria da 
circulação pedonal, a promoção da mobilidade sustentável, para além da criação de novas vias. Serão ainda 
requalificados trilhos pedonais,  permitindo a visitação ao Jardim Botânico. Como resultado, serão melhoradas 
as condições para uma mobilidade sustentável e menos poluente no interior do campus, que prevê a melhoria 
de cerca de 10 km de passeios e trajetos pedonais e a construção de 6,7 km de ciclovia, para além de melhorias 
nos espaços exteriores oferecidos à Academia e visitantes. No final de 2020, a empreitada encontrava-se com 
uma taxa de execução de 44%.  

É também de referir a melhoria na iluminação pública, que será conseguida com esta intervenção, enquanto 
se verifica uma redução na fatura energética associada a esta componente do funcionamento do campus, em 
mais de 50%. 

Na área da mobilidade sustentável, registou-se, durante o ano de 2020, um incremento na utilização dos postos 
de carregamento de viaturas elétricas. Dos quatro postos de carregamento da UTAD, cada um deles com 
capacidade de efetuar dois carregamentos em simultâneo, três postos apresentam uma utilização média diária 
de quatro carregamentos, tendo este número duplicado em relação ao ano anterior. 

Foi concluída uma operação de requalificação e modernização do parque de elevadores da UTAD, permitindo 
que todos os equipamentos se encontrem em funcionamento de acordo com a legislação em vigor. 

Foram concluídas diversas ações na área da segurança, entre as quais a instalação de sistemas de deteção de 
gás combustível em salas de aula, laboratórios e bares, como resultado das ações de melhoria aprovadas pela 
ANPC no âmbito das MAP da UTAD. 

O campus da UTAD obteve, no dia 16 de abril de 2020, a certificação internacional nos referenciais NP EN ISO 
14001 e NP EN ISO 50001:2019. Estes referenciais dizem respeito, respetivamente, ao Sistema de Gestão 
Ambiental e ao Sistema de Gestão de Energia. Os sistemas implementados, para as atividades de ensino e 
investigação realizadas no Ecocampus da UTAD, foram certificados por um período de três anos, cumprindo 
todos os requisitos especificados nas referidas normas. Sublinhe-se que a UTAD é a primeira Instituição de 
Ensino Superior portuguesa a obter a certificação simultânea nos dois referenciais.  
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INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

No domínio da internacionalização, em 2020 a atividade 
desenvolveu-se em torno de três focos principais: promoção de 
contactos com instituições de ensino superior estrangeiras e 
públicos internacionais, para dar a conhecer a oferta educativa e a 
investigação; promoção da mobilidade de estudantes, docentes, 
investigadores e demais trabalhadores; reforço do envolvimento 
em redes, programas de cooperação e acordos académicos 
nacionais e internacionais, projetos e consórcios, envolvendo 
diversos países da Europa e do Mundo, promovendo de forma 
global e transversal a internacionalização. 

Mereceram relevo as seguintes atividades: participação em Feiras 
Promocionais, caso do Fórum Virtual do Estudante de Marrocos; 
iniciativas de promoção da oferta educativa a nível internacional, 
através de plataformas de marketing digital EduPortugal e Keystone 
International; III Fórum para a Internacionalização, para debater as 
perspetivas e prioridades no quadro da internacionalização da 
UTAD; Fórum on line “Internacionalização das Universidades: 
Desafios e Oportunidades”; Welcome Week dedicada a estudantes 
Erasmus+ e internacionais, em articulação com a ESN da UTAD; 
sessões de apresentação do programa IACOBUS; criação do 
Conselho de Internacionalização, com elementos das Escolas; 
realização de acordos académicos com instituições de vários países, 
sobretudo do Brasil. 

A UTAD coordena a candidatura “Universities Portugal – Connecting 
Knowledge” ao Programa COMPETE – Programa Operacional 
Fatores de Competitividade, submetida em 2019 no âmbito do 
CRUP, com o objetivo de promover a internacionalização das 
universidades portuguesas, e aprovada para execução até agosto 
de 2022. 

Participou no projeto POCTEP “Universidades Sem Fronteiras”, em 
parceria com as Universidades do Norte e da Galiza, visando a 
criação de graus conjuntos de 2º e 3º Ciclo, tendo as propostas de 
criação do Mestrado em Cidades Atlânticas e dos Doutoramentos 
em Ciências Exatas/Matemática e Ciências Sociais/Envelhecimento 
sido submetidos à A3ES e à Agência de Creditação da Galiza. 

 

 

 

ESTUDANTES 

527 
ESTRANGEIROS 

42 
NACIONALIDADES 

 

 

 

TOP 6 – Nacionalidades 

BRASIL 

GUINÉ-BISSAU 

CHINA 

MOCAMBIQUE 

CABO VERDE 

ANGOLA 

 

 

 

 

 

Integrou o consórcio europeu 
CURE, visando a candidatura a 
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Aliança de Universidades no quadro do Programa Erasmus+, a qual, 
embora tendo obtido boa classificação, não foi aprovada para 
financiamento, estando prevista a sua re-submissão em 2021.  

Foram continuadas as iniciativas de envolvimento em organizações 
internacionais, com a concretização da adesão ao Grupo 
Compostela, a participação em sub-redes e numa candidatura 
Erasmus+ no quadro da UNIMED e em iniciativas da Rede Mundial 
de Universidades Magalhânicas e da Conferências de Reitores das 
Universidades do Sudoeste Europeu (CRUSOE). 

A UTAD representou o CRUP no grupo de trabalho criado pelo 
Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
visando desenhar e implementar a campanha de promoção do 
ensino superior a nível internacional e na diáspora portuguesa. 

No conjunto, estudam na UTAD 527 estudantes estrangeiros (7,2% 
do total), dos quais 385 são internacionais (5,3% do total). Os 
estudantes estrangeiros frequentam sobretudo cursos de 
mestrado e de doutoramento. 

Devido à situação da pandemia, o curso preparatório de língua 
portuguesa, que usualmente se iniciava em outubro, foi adiado 
para início de 2021. Entre 1 de setembro e 29 de outubro de 2020 
foram recebidas 200 candidaturas de cidadãos da Argélia, 147 de 
Marrocos, 2 da China e 2 de outros países. As inscrições ainda se 
encontravam a decorrer no final de 2020, dependendo o número 
final de inscritos da concessão do visto para estudos pelo 
Ministérios dos Negócios Estrangeiros, em função da avaliação feita 
pelos Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. 

Para além destas candidaturas, a UTAD recebeu, no âmbito dos 
projetos Erasmus+, 192 estudantes e 36 docentes e não docentes 
em mobilidade incoming. Houve algumas desistências de alunos no 
2º semestre, porém, a maioria concluiu os seus estudos 
permanecendo em Vila Real ou nos seus países de origem através 
da modalidade de ensino a distância. A nível de docentes e não 
docentes, o decréscimo verificado deveu-se à pandemia com que 
lidamos desde o 2º semestre do ano letivo 2019/2020.  
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Por outro lado, 131 estudantes e 101 docentes e não docentes 
deslocaram-se em mobilidade para universidades de outros países. 
Estes números refletem uma descida, motivada essencialmente 
pelo contexto de pandemia, que afetou significativamente o 
segundo semestre, com o cancelamento de um grande número de 
mobilidades outgoing. 

Com o início do novo programa ERASMUS (2021-2027), e para 
continuar a nossa participação na próxima geração do programa 
ERASMUS, foi necessário elaborar uma nova candidatura 
institucional à Carta ERASMUS para o Ensino Superior (ECHE), que 
será válida por todo o período do futuro Programa e que é 
obrigatória para todas as instituições que pretendam obter 
financiamento ao abrigo deste programa. Ainda no quadro do 
Programa Erasmus+, foram aprovadas e renovadas 7 candidaturas 
ao abrigo da Ação Chave I, setor do ensino superior (KA103 e 
KA107), visando o intercâmbio com universidades dentro e fora do 
espaço europeu.  

Dos 14 compromissos de promoção da internacionalização 
considera-se que 8 foram totalmente cumpridos, cinco 
parcialmente cumpridos e um não cumprido, nomeadamente a 
“Realizar eventos de integração de estudantes Erasmus e 
internacionais promovendo a multi e interculturalidade, em 
articulação com Erasmus Student Network e Associações de 
Estudantes Africanos e Brasileiros”, atendendo em particular à 
pandemia. 

MOBILIDADES 

323 
ESTUDANTES 

137 
DOCENTES E NÃO DOCENTES 
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De acordo com o Plano Estratégico, a UTAD tem a ambição de contribuir para alcançar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030. Desde logo, no quadro dos valores da UTAD, assumem-
se a centralidade e valorização das pessoas e da sua participação, a importância da igualdade e da inclusão e 
a promoção da sustentabilidade. Por outro lado, afirmando-se como instituição que pensa global e age local e 
globalmente, envolvida na reflexão e na ação por um mundo mais próspero e sustentável, com uma cultura 
de responsabilidade social, colaborativa e de trabalho em rede, focada na qualidade e com uma visão 

internacional, em interação com o mundo científico, empresarial, político e com a sociedade em geral. 

O compromisso com a Agenda 2030 tem sido materializado por diversas atividades da Academia nas áreas do 
ensino e do apoio aos estudantes, da investigação, da gestão do campus e suas vivências, e da ligação à 
comunidade, de acordo com o definido no Plano Estratégico e nos Planos anuais de atividades. 

Neste âmbito, a UTAD, ao longo dos últimos anos, tem operado uma mudança de paradigma na gestão do seu 
campus, no consumo eficiente de água, na produção e consumo eficiente de energia, na promoção da 
mobilidade sustentável e na produção e valorização de resíduos, cujo impacto no ambiente é positivo. O 
conjunto de ações concretizadas, já elencado noutro capítulo deste Relatório, transforma o campus num 
verdadeiro Ecocampus, cujo reconhecimento e certificação internacional foram obtidos, em 2020, nos Sistemas 
de Gestão Ambiental e de Gestão de Energia, em simultâneo, por um período de três anos.  

Relativamente a outras iniciativas realizadas em 2020, transversais aos ODS, salientam-se: 

− A preparação do Relatório de Sustentabilidade, com enfoque no contributo para as metas associadas aos 
ODS; 

− O levantamento dos cursos que incluem temas da Agenda 2030 e dos ODS na sua estrutura curricular, bem 
como da percentagem de estudantes abrangidos, cuja apresentação foi feita no dia 24 de julho, que 
concluiu que 67 cursos incluem matérias alusivas à Agenda 2030; 

− A realização do evento “Compromisso Sustentabilidade – a UTAD e os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável”, dirigida para toda a academia, em se apresentou o percurso feito pela universidade e os 
resultados que obteve no “Impact Ranking” da THE (pontuação global de 73,4 pontos em 100, com posição 
201-300 entre 766 instituições) (https://www.utad.pt/ods/ods/compromisso-sustentabilidade/);  

− A implementação do Projeto “SDGs Labs – making the SDGs our business”, em que a UTAD é parceira, tendo 
como objetivo estreitar a cooperação entre as Instituições de Ensino Superior e as empresas, para 

fortalecimento da capacidade inovadora no espaço europeu; e 
− A realização do Curso “Ecocampus – Living Lab” – FCT – Verão com Ciência. 

 

OBJETIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
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Não foi concretizada a realização de ações dirigidas aos estudantes visando promover a literacia sobre as 
temáticas inerentes à Agenda 2030 e aos ODS, devido ao contexto particular em que o ano decorreu, que 
obrigou a uma reorientação de esforços. Contudo, em 2020 foi constituído o Grupo de Trabalho, com docentes, 

outros trabalhadores, estudantes e um membro da comunidade, que elaborou a Carta da Alimentação 
Saudável e Sustentável da UTAD, debatida em webinar realizado a 17 de junho, e, após inclusão de vários 
contributos, apresentada no Dia Mundial da Alimentação, 16 de outubro. 

Esta Carta pretende apoiar a prossecução da Agenda 2030,  da estratégia europeia “Farm to Fork” e a defesa 
do Direito Humano à Alimentação Adequada. Obedece a cinco princípios orientadores, indica orientações para 
a sua implementação: assegurar o acesso a uma alimentação saudável, equilibrada e variada, tendo em 

consideração as necessidades do indivíduo e da sua situação no ciclo de vida; garantir a segurança alimentar 
dos estudantes; promover a sustentabilidade alimentar e a redução do desperdício alimentar; promover o 
aumento da literacia alimentar; e promover a capacitação dos diferentes elementos da comunidade académica 
para a concretização de uma alimentação saudável e sustentável (https://www.utad.pt/ods/wp-
content/uploads/sites/44/2021/01/carta-alimentacao.pdf). 

Para divulgação da Agenda 2030 foi criado um espaço próprio na página da UTAD, que apresenta os 
compromissos da instituição e inclui documentos vários, notícias e informação sobre eventos internos e 
externos (https://www.utad.pt/ods/). 

 

 

 

  

https://www.utad.pt/ods/wp-content/uploads/sites/44/2021/01/carta-alimentacao.pdf
https://www.utad.pt/ods/wp-content/uploads/sites/44/2021/01/carta-alimentacao.pdf
https://www.utad.pt/ods/


ATIVIDADES EM DESTAQUE 
NAS UNIDADES ORGÂNICAS
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ATIVIDADES EM DESTAQUE NAS UNIDADES ORGÂNICAS   

 

 

UNIDADES ORGÂNICAS DE ENSINO E INVESTIGAÇÃO 

 

 

ESCOLA DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E VETERINÁRIAS 

 

MISSÃO 

As atividades desenvolvidas pela ECAV enquadram-se na sua 
missão de ensino, investigação e extensão, no âmbito das ciências 
agrárias e veterinárias,  na prossecução dos objetivos estratégicos 
da UTAD. 

Com a produção de conhecimento, a sua difusão e preservação 
pretende dar um contributo para um desenvolvimento mais 
sustentável para a região onde se integra, mas também para o país 
e visando uma projeção internacional. 

 

DEPARTAMENTOS 

 

ECAV 

1284 
ESTUDANTES 

 

117 
DOCENTES 

[100.85 ETI] 

 

41 
NÃO DOCENTES

 

AGRONOMIA
CIÊNCIAS

VETERINÁRIAS

CIÊNCIAS 
FLORESTAIS E 
ARQUITETURA 

PAISAGISTA
ZOOTECNIA
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ENSINO 

A ECAV é responsável por uma oferta educativa que abrange um 
leque variado de cursos, quer ao nível de licenciatura e mestrado, 
quer ao nível de doutoramento. Às licenciaturas e mestrados em 
Engenharia Agronómica, Engenharia Zootécnica e Engenharia 
Florestal juntam-se os mestrados de Enologia e Viticultura, o de 
Sistemas de Informação Geográfica em Ciências Agronómicas e 
Florestais (b-learning) e o mestrado integrado em Medicina 
Veterinária. Ao nível de doutoramento, a ECAV oferece cursos em 
Ciências Veterinárias, em Ciência Animal, Ciências Agronómicas e 
Florestais e também o Programa Doutoral Agrichains. Teve início o 
3º Ciclo em Desenvolvimento Sustentável da Floresta em conjunto 
com a Universidade de Coimbra. Ao nível de cursos não conferentes 
de grau, a ECAV oferece o curso de Análise do Comportamento dos 
Fogos Florestais, em parceria com Escola Nacional de Bombeiros, e 
a Pós-graduação em Desastres Naturais Redução de Riscos. 

PROVAS ACADÉMICAS 

28 
MESTRADO 

 

8 
DOUTORAMENTO 

 

0 
AGREGAÇÃO 

 

Tabela 10.  ECAV | Estudantes por curso 

  2018 2019 2020 

1º CICLO 

Arquitetura Paisagista 30 21 12 

Engenharia Agronómica  102 100 100 

Engenharia Florestal 30 32 30 

Engenharia Zootécnica 96 91 87 

Enologia 152 168 162 

Mestrado integrado Medicina Veterinária  561 561 580 

2º CICLO 

Arquitetura Paisagista 34 34 19 

Engenharia Agronómica 66 79 60 

Engenharia Florestal 17 26 19 

Engenharia Zootécnica 52 48 45 

Enologia e Viticultura 51 55 66 

Sistemas de Informação Geográfica em Ciências 
Agronómicas e Florestais 

1 15 22 

3º CICLO 

Cadeias de Produção Agrícola – Da Mesa ao 
 

6 21 14 

Ciência Animal 4 6 12 

Ciências Agronómicas e Florestais 19 18 20 

Ciências Veterinárias  26 28 36 
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INVESTIGAÇÃO 

A investigação desenvolvida pelos docentes da ECAV está 
enquadrada, sobretudo, em duas unidades de investigação, o CITAB 
e o CECAV, ambas ancoradas na UTAD, com trabalho científico de 
grande reconhecimento nacional e internacional. Um número 
reduzido de docentes está integrado noutros centros da UTAD e de 
outras universidades, nos quais se enquadram melhor as linhas de 
investigação que desenvolvem, nomeadamente no CEF do ISA, no 
3B’s Research Group/UMinho e no Associated Laboratory for Green 
Chemistry – LAVQ- Requinte. 

 

 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

48 
ARTIGOS SCOPUS 

 

 

 

Tabela 11. ECAV | Indicadores de investigação 

  2018 2019 2020 

Projetos de 
Investigação 

Iniciados 42 10 11 

Em curso 63 71 49 

Concluídos 11 19 7 

Protocolos de 
Investigação 

Iniciados 11 9 5 

Em curso 36 39 20 

Produção 
Científica 

Livros ou capítulos de livros 39 52 15 

Artigos ISI 138 130 93 

Artigos SCOPUS 66 64 48 

Artigos em revistas internacionais 22 43 5 

Artigos em revistas nacionais 20 23 6 

Artigos em proceedings 72 71 31 

Publicações pedagógicas 5 1  0 

Publicações eletrónicas 16 11 14 

Abstracts 143 196 33 

Posters 156 171 27 
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EXTENSÃO 

A ECAV mantém forte ligação ao tecido empresarial dos sectores com afinidade às suas áreas de competência, 
que se concretiza através de projetos em parceria com empresas ou protocolos de colaboração e prestação 
de serviços. Estas ações enquadram, frequentemente, a colaboração de estudantes, enriquecendo a sua 
formação, e dão um contributo relevante para a valorização económica do conhecimento. Insere-se também 
neste âmbito a criação/preparação de empresas spin-off-UTAD. É de registar a intensa colaboração entre os 
Núcleos/Associações de Estudantes com os quatro departamentos da ECAV e as Direções de Curso, permitindo 
uma dinâmica de ações que incluem seminários, encontros técnico-científicos, workshops, bem como 
trabalhos de índole agrária no campus. É de referir que muitas das atividades previstas para o ano 2020 foram 
canceladas face à pandemia COVID-19.   

 

Tabela 12.  ECAV | Indicadores de extensão 

  2018 2019 2020 

Projetos de 
extensão 

Iniciados 14 11 3 

Em curso 18 21 14 

Concluídos 3 15 0 

Protocolos de 
extensão 

Iniciados 5 3 5 

Em curso 18 17 21 

Concluídos 0 1 0 

 

 Outras informações sobre a atividade da Escola, incluindo análise SWOT e propostas de melhoria, podem 
ser consultados no Relatório de Atividades da ECAV 2020. 
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ESCOLA DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

MISSÃO 
A ECHS tem como missão fundamental estimular a formação 
intelectual e profissional dos seus estudantes; valorizar a atividade 
dos seus docentes e investigadores e do seu pessoal não docente; 
criar, difundir e valorizar conhecimentos; e prestar serviços 
especializados em áreas como as ciências económicas, 
empresariais e organizacionais, ciências sociais aplicadas, línguas e 
literaturas, psicologia, e ciências da educação, da comunicação e da 
cultura. 

 

DEPARTAMENTOS 

 

ECHS 

2306 
ESTUDANTES 

 

132 
DOCENTES 

[107.9 ETI] 

 

9 
NÃO DOCENTES 

 

ENSINO 

No ano letivo 2020/2021 a ECHS regista um total de 2300 alunos 
inscritos, representando um aumento de 5,7% em relação ao ano 
letivo anterior. Os alunos matriculados no 1.º ciclo (1664) 
distribuem-se por 11 ciclos de estudo e representam 72,5% dos 
estudantes da ECHS. Os 11 cursos de mestrado em funcionamento 
agregam 468 estudantes (20% do total de estudantes), enquanto os 
6 cursos de Doutoramento representam 7,5% (170 estudantes) da 
comunidade estudantil de Escola. A generalidade dos cursos 
oferecidos promove a aplicação dos conhecimentos adquiridos em 
sala de aula através de projetos de estágio integrados no respetivo 
ciclo de estudos e realizados em contexto de trabalho, em 

diferentes tipos de entidades 
públicas, empresas privadas ou 
organizações sem fins lucrativos. 

 

PROVAS ACADÉMICAS 

106 
MESTRADO 

21 
DOUTORAMENTO

Ao longo dos últimos quatro anos a ECHS tem vindo a percorrer um caminho de crescimento sustentável, 
melhorando a generalidade dos indicadores da sua oferta formativa. O índice de força evoluiu de 0,88 em 2017 
para 0,96 em 2019 e 0,99 em 2020. O número de estudantes tem crescido em todos os ciclos de estudo, reflexo 
da boa atratividade de todos os cursos de 1º ciclo e alguns de 2º e de 3º.  O aumento de vagas no Concurso 
Nacional de Acesso, os concursos especiais e a integração do ensino profissional concorrem para este facto.   

Tabela 13. ECHS| estudantes por curso 

ECONOMIA, 
SOCIOLOGIA E 

GESTÃO

EDUCAÇÃO E 
PSICOLOGIA

LETRAS, ARTES E 
COMUNICAÇÃO
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  2018 2019 2020 

1º CICLO 

Animação Cultural e Comunitária 68 71 49 

Animação Sociocultural   27 

Ciências da Comunicação 184 192 207 

Economia 130 143 156 

Educação Básica 81 64 76 

Gestão 166 167 203 

Línguas e Relações Empresariais 137 153 176 

Línguas, Literaturas e Culturas 94 102 104 

Psicologia 223 222 234 

Serviço Social 209 212 211 

Teatro e Artes Performativas 75 67 62 

Turismo 132 137 159 

2º CICLO 

Ciências da Comunicação 44 53 66 

Ciências da Cultura 30 31 22 

Ciências da Educação 15 30 40 

Ciências da Educação, especialização em Administração Educacional 5 4 1 

Ciências da Educação, especialização em Educação de Adultos 2 1  

Ciências Económicas e Empresariais 43 49 47 

Ensino de Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º ciclo do Ensino Básico 17 23 23 

Ensino do 1º ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2º Ciclo 
do Ensino Básico 

6 
5 4 

Ensino do 1º ciclo do Ensino Básico e de Português e História e Geografia de Portugal 
no 2º Ciclo do Ensino Básico 

12 
11 8 

Gestão 84 81 83 

Gestão dos Serviços de Saúde 67 55 46 

Psicologia 102 98 96 

Serviço Social 81 70 36 

3º CICLO 

Agronegócios e Sustentabilidade 9 18 32 

Ciências da Cultura 14 32 21 

Ciências da Educação 47 43 47 

Ciências da Linguagem 6 8 13 

Desenvolvimento, Sociedades e Territórios 43 48 50 

Estudos Literários 4 6 7 
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INVESTIGAÇÃO 

No que respeita à investigação, os docentes e investigadores da ECHS são membros integrados em unidades 
de investigação da UTAD (CETRAD e CEL) ou disseminadas por um grande número de centros de outras 
universidades, designadamente LabCom.IFP, CITCEM, CEAUL, CLLC, ILC, CELGA – ILTEC, CECH, CET, CPUP, IF, 
CIEC, CIIE, INESC-TEC, CES. 

Se, por um lado, esta realidade dificulta a “contabilidade” e a análise da evolução da produção científica, por 
outro, revela a enorme diversidade de interesses de pesquisa e a capacidade de integração em redes e 
parcerias de investigação nacionais e internacionais.

EXTENSÃO 

A situação de pandemia que nos tem afetado desde março de 2020 condicionou a normal atividade da Escola 
e dos seus docentes e investigadores, sobretudo no que respeita à organização de congressos seminários e 
outros eventos de natureza diversa. Todavia, e após o natural período de adaptação ao contexto, um conjunto 
de ações da esfera do Gabinete de Formação (GFORM) foi planeada e realizada à distância. A melhoria da rede 
wifi, a instalação de sistemas de videoconferência e a disponibilização de Kits de apoio ao sistema de ensino a 
distância mereceram especial relevo, no que respeita à qualificação de infraestruturas físicas e digitais. 

 

 Outras informações sobre a atividade da Escola, incluindo análise SWOT e propostas de melhoria, podem 
ser consultados no Relatório de Atividades da ECHS 2020. 
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ESCOLA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

MISSÃO 

A ECT tem por missão criar e difundir conhecimento nas áreas de 
engenharia, ciência e tecnologia, fomentando uma interação com o 
exterior, desenvolvendo serviços, tecnologia e produtos 
inovadores, fundamentais para o progresso de diversos setores da 
economia regional e nacional. São prioridades da ECT estimular a 
formação intelectual e profissional dos seus estudantes e criar, 
valorizar e difundir conhecimento, tendo como princípio a 
promoção humana e a qualificação das populações e contribuir 
ativamente para a notoriedade da UTAD. 

DEPARTAMENTOS 

 

ECT 

1426 
ESTUDANTES 

 

130 
DOCENTES 

[122,25 ETI] 

 

13 
NÃO DOCENTES 

 

ENSINO 

A ECT tem a seguinte oferta educativa: 1º ciclos em Engenharias 
Biomédica, Civil, Mecânica, Informática, Gestão Industrial e 1º ciclo 
em Comunicação e Multimédia e Matemática Aplicada e Ciência de 
Dados; 2º ciclos em Multimédia, Bioinformática e Aplicações às 
Ciências da Vida e em Engenharias Biomédica, Civil, Mecânica e 
Informática; Mestrado Integrado em Engenharia Eletrotécnica e de 
Computadores; e 3º ciclos em Informática, Engenharia Eletrotécnica 
e de Computadores, Didática de Ciências e Tecnologia, Agro-
Tecnologias Emergentes aplicadas aos Sistemas Agroflorestais e 
Ciência e Tecnologia Web, em associação com a Universidade 
Aberta.  

Em 2020 foram acreditados pela A3ES as propostas de criação de 
novos cursos:  1º ciclo em Engenharia Física, 1º ciclo e mestrado em 
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores e 3º ciclo em Ciências 
Físicas Aplicadas. Saliente-se que todos os cursos estão acreditados 
pela A3ES por 6 anos  

 

PROVAS ACADÉMICAS 

35 
MESTRADO 

 

13 
DOUTORAMENTO 

 

5 
AGREGAÇÃO 

 

ENGENHARIAS FÍSICA MATEMÁTICA
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Tabela 14.  ECT| Estudantes por curso 

  2018 2019 2020 

1º CICLO 

Comunicação e Multimédia 188 193 202 

Engenharia Biomédica 76 69 84 

Engenharia Civil 37 45 44 

Engenharia de Energias/ Energias Renováveis 7 3 3 

Engenharia de Reabilitação e Acessibilidade Humanas 2 2 _ 

Licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial _ 34 66 

Engenharia Informática 301 365 432 

Engenharia Mecânica 104 111 127 

Matemática Aplicada e Ciência de Dados _ _ 21 

Tecnologias de Informação e Comunicação 48 26 15 

Mestrado integrado 
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores  148 153 158 

Engenharia e Gestão Industrial (Preparatórios) 47 26 2 

2º CICLO 

Bioinformática e Aplicações às Ciências da Vida _ 12 5 

Engenharia Biomédica 13 11 18 

Engenharia Civil 32 25 18 

Engenharia das Energias Renováveis  5 3 _ 

Engenharia Informática 57 59 73 

Engenharia Mecânica 29 30 25 

Multimédia 23 15 4 

3º CICLO 

Ciência e Tecnologia Web _ 20 39 

Ciências Físicas Aplicadas _ _ 1 

Didática de Ciências e Tecnologia 14 22 24 

Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 11 19 27 

Informática 25 37 37 

TechAgro - Tecnologias Emergentes aplicadas aos Sistemas Agro-
fl t i  

_ 1 1 

 

 

INVESTIGAÇÃO 

Foram submetidas várias candidaturas a programas de 
financiamento europeus e nacionais e iniciaram-se 10 novos 
projetos com financiamento externo. Os docentes/investigadores 
da ECT que são membros de unidades e polos de unidades de 
investigação correspondem a cerca de 81% dos docentes do 
quadro. 

 

 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

133 
ARTIGOS SCOPUS 
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Tabela 15. ECT| Indicadores de investigação 

EXTENSÃO 

Foram prestados serviços de consultoria e peritagens solicitados por ordens profissionais, tribunais, 
associações e municípios. Foram estabelecidos cerca de 30 protocolos com empresas e instituições públicas 
para cooperação nos domínios da investigação e do ensino, em particular para a realização de projetos e 
dissertações de mestrado em contexto empresarial. A ECT participou em várias atividades de extensão, das 
quais se destaca a Semana da Ciência e Tecnologia e atividades de divulgação em Escolas do Ensino Básico e 
Secundário através da realização de palestras, workshops, International Master Classes 2020, International 
Master Classes Hands on Particle Physics, Estágios OCJF-Ciência Viva. É de referir que muitas das atividades 
previstas para o ano de 2020 foram canceladas devido à pandemia. 

Tabela 16. ECT| Indicadores de extensão 

  2018 2019 2020 

Projetos de 
extensão 

Iniciados 6 8 3 

Em curso 26 3 7 

Concluídos 1 4 12 

Protocolos de 
extensão 

Iniciados 23 9 14 

Em curso 29 3 12 

Concluídos 0 0 2 

 Outras informações sobre a atividade da Escola, incluindo análise SWOT e propostas de melhoria, podem 
ser consultados no Relatório de Atividades da ECT 2020. 

  2018 2019 2020 

Projetos de 
Investigação 

Iniciados 16 10 10 

Em curso 50 44 44 

Concluídos 11 22 22 

Protocolos de 
Investigação 

Iniciados 3 3 12 

Em curso 6 5 4 

Produção 
Científica 

Livros ou capítulos de livros 44 62 33 

Artigos ISI 103 84 81 

Artigos SCOPUS 86 128 133 

Artigos em revistas internacionais 95 100 85 

Artigos em revistas nacionais 15 1 7 

Artigos em proceedings 193 78 79 

Publicações pedagógicas 10 1 3 

Publicações eletrónicas 15 26 17 

Abstracts 75 91 11 

Posters 42 31 18 
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ESCOLA DE CIÊNCIAS DA VIDA E DO AMBIENTE 

MISSÃO 
A ECVA tem como missão fundamental a realização continuada das 
tarefas de ensino, investigação, transferência de conhecimento 
científico e tecnologia, difusão da cultura e prestação de serviços 
especializados. 

A ECVA dá primazia na sua atuação à formação e capacitação 
altamente especializada de recursos humanos, motivados para 
enfrentar os desafios atuais e futuros com capacidade de inovação. 
O incentivo e a formalização de parcerias nacionais e internacionais 
com outras instituições de ensino superior e de investigação, e a 
promoção de iniciativas locais, regionais, nacionais e internacionais, 
constituem outros desígnios desta Escola. 

DEPARTAMENTOS 

 

A ECVA integra os departamentos de Biologia e Ambiente, de 
Ciências do Desporto, Exercício e Saúde, de Genética e 
Biotecnologia, de Geologia e de Química. O corpo docente é 
composto por 105 professores de carreira, sendo 7 Catedráticos 

(6,7%), 21 Associados (20%) e 77 
Auxiliares (73,3%). Acresce a este 
número a existência de dois 
investigadores principais. 

A ECVA conta ainda com um total 
de 33 funcionários não docentes, 
sendo 4 Técnicos Superiores 
(12,1%), 24 Assistentes Técnicos 
(72,8%) e 5 Assistentes 
Operacionais (15,1%). 

ECVA 

1736 
ESTUDANTES 

 

126 
DOCENTES 

116.4 ETI 

 

33 
NÃO DOCENTE

 

ENSINO 

O ano de 2020 foi atípico a todos os níveis, dadas as restrições e condicionalismos impostos, no combate à 
pandemia. Em resultado dessa realidade, muitas das atividades previstas e que normalmente decorrem 
durante o ano civil, executadas pelos docentes, investigadores e funcionários, foram canceladas ou alteradas. 
Como consequência, diversos dos indicadores inicialmente assumidos pela Escola não foram alcançados ou 
ficaram aquém do esperado. Contudo, houve também outros, nomeadamente os relacionados com o 
desenvolvimento de competências e ofertas de ensino e avaliação a distância, que superaram as expectativas 
e ultrapassaram amplamente as metas inicialmente traçadas. 

BIOLOGIA E 
AMBIENTE GEOLOGIA QUÍMICA

GENÉTICA E 
BIOTECNOLOGIA

CIÊNCIAS DO 
DESPORTO, 

EXERCÍCIO E SAÚDE
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A este respeito refira-se o levantamento de necessidades/dificuldades dos estudantes e das fragilidades e 
necessidade de equipamento das salas de aulas, que culminaram em melhorias implementadas pela 
Universidade no que respeita à rede wi-fi, na operacionalidade das plataformas para videoconferências, e na 
aquisição dos kits (câmara vídeo/microfone) disponibilizados para o ensino a distância e ensino em modalidade 
mista. 

Neste contexto, e fazendo uma análise da contribuição da ECVA para os 17 Objetivos Estratégicos da UTAD, 
verificou-se uma notória redução das ações de promoção da oferta educativa de 1º ciclo junto das escolas 
secundárias, em resultado, tanto da impossibilidade da deslocação de docentes e investigadores para ali 
proferirem palestras e desenvolverem workshops, como da anulação da generalidade de eventos presenciais 
na UTAD. A título de exemplo refira-se que, apesar de ter sido realizada a Semana da Ciência e Tecnologia, 
verificou-se uma diminuição muito acentuada do número de iniciativas e de participantes. Também não foram 
desenvolvidas quaisquer atividades de promoção e integração com os alumni, situação que urge ultrapassar o 
mais rapidamente possível, dada a importância deste tipo de ações para a promoção da oferta educativa e 
para o envolvimento do tecido empresarial na adequação da oferta educativa e no envolvimento na formação 
do corpo discente. 

No respeitante às ações desenvolvidas no âmbito da melhoria da 
qualidade de ensino nas diferentes UC da oferta educativa da ECVA, 
todas os cursos de 1º e 2º ciclos foram submetidos a ações de melhoria, 
com concretização em todos eles (22 cursos). Uma referência muito 
positiva é devida ao facto de 48 docentes (46%) da ECVA terem estado 
diretamente envolvidos no Programa de Tutoria e o facto de todas as 
UC possuírem informação atualizada no SIDE. Tal envolvimento e 
compromisso não é de todo alheio aos elevados índices de sucesso 
obtidos na generalidade das UC ministradas na oferta educativa da 
ECVA. 

PROVAS ACADÉMICAS 

105 
MESTRADO 

14 
DOUTORAMENTO 

3 
AGREGAÇÃO

Neste ponto, importa referir que há procedimentos, relativos à obtenção dos dados para a elaboração deste 
tipo de relatório, que urge otimizar. Desde logo, importa que os gabinetes e serviços que coligem informações 
sobre o desempenho dos estudantes, docentes e investigadores, tanto no que respeita ao aproveitamento 
como ao envolvimento em projetos, formações e atividades de I&D, sejam mais céleres na disponibilização e 
partilha das mesmas. No que concerne à Escola,  registam-se deficiências neste processo, em parte devidos ao 
facto de o funcionário indigitado para esta tarefa ter estado de baixa prolongada 

Importa também fazer uma menção muito especial ao trabalho desenvolvido por docentes e voluntários 
(bolseiros, mestrandos, doutorandos) do Departamento de Genética e Biotecnologia, que têm garantido um 
funcionamento exemplar e reconhecido do Centro de Testagem COVID-19. Este tem prestado um serviço muito 
relevante à comunidade, garantindo resultados de testagem de extrema valia para o combate à pandemia. 

Em termos de internacionalização, a pandemia condicionou fortemente a mobilidade de estudantes, docentes 
e funcionários, realidade que vinha em crescendo na ECVA, a ponto de somente terem sido registadas três 
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mobilidades de docentes (Brasil, Espanha e Itália). Por outro lado, importa atuar prontamente no sentido de 
incentivar a disponibilização de conteúdos pedagógicos em língua estrangeira (inglês), realidade atualmente 
restrita às UC do Mestrado Internacional em Análise da Performance Desportiva. Neste contexto, importa 
também disponibilizar formação em língua inglesa para docentes e funcionários da Escola.

 

Tabela 17.  ECVA| Estudantes por curso 

  2018 2019 2020 

1º CICLO 

Bioengenharia 97 111 120 

Biologia 100 105 105 

Biologia e Geologia 36 29 31 

Bioquímica 178 189 207 

Ciência Alimentar 32 18 7 

Ciência da Nutrição 40 74 111 

Ciências do Ambiente 39 47 60 

Engenharia do Ambiente 3 1 1 

Ciências do Desporto 357 343 344 

Genética e Biotecnologia 200 197 215 

Reabilitação Psicomotora 130 117 103 

2º CICLO 

Biologia Clínica Laboratorial 30 31 37 

Bioquímica 18 12 3 

Biotecnologia para as Ciências da Saúde 25 31 31 

Ciências do Desporto – Especialização em Atividades de Academia 18 20 33 

Ciências do Desporto – Especialização Avaliação e Prescrição Atividade Física 57 55 34 

Ciências do Desporto – Especialização em Jogos Desportivos Coletivos 35 33 31 

Engenharia Alimentar 26 36 29 

Engenharia do Ambiente 18 20 23 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 71 75 91 

Genética Molecular Comparativa e Tecnológica 12 11 10 

Geociências Aplicadas 3 3 1 

Gerontologia: Atividade Física e Saúde no Idoso 26 21 24 

Internacional em Análise da Performance Desportiva 7 6 10 

3º CICLO 

Ciências do Desporto 50 55 43 

Ciências Químicas e Biológicas 14 18 18 

Genética Molecular Comparativa 5 7 8 

Geologia 3 5 2 

Programa Doutoral em Ciência, Tecnologia e Gestão do Mar 6 11 4 
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INVESTIGAÇÃO 

Durante 2020, os docentes e investigadores da ECVA estiveram diretamente envolvidos na implementação e 
execução de um total de 92 projetos de I&D (19 concluídos e 73 em curso), que representaram um montante 
financeiro de 17.476.179,45€ (soma dos valores indicados pelos responsáveis e participantes) para a UTAD. 
Este é um exemplo da necessidade de melhorar a articulação entre o GAP e a Escola, no sentido de partilhar e 
obter atempadamente informações referentes aos projetos de I&D, em especial quando se envolve o setor 
empresarial. 

Quanto ao mérito científico e pedagógico, trata-se de uma questão que deve merecer a devida atenção da 
Escola. Com efeito, os resultados obtidos, tanto no que respeita à qualidade da produção científica e técnica, 
como no que concerne à relevância do compromisso pedagógico assumido por diversos docentes na 
lecionação de muitas das UC, são merecedores de reconhecimento e menção.  

No contexto da realidade de formação, investigação e transferência de 
conhecimento na ECVA, importa dinamizar a colaboração com o tecido 
empresarial, a nível regional, nacional e até internacional, para, por um 
lado,  disponibilizar aos nossos estudantes a possibilidade de estágios 
e trabalhos de investigação em contexto de empresa e, por outro lado, 
ajustar e adequar em permanência os conteúdos ministrados e até a 
própria oferta educativa. 

Importa referir o decréscimo na participação em eventos científicos 
internacionais. Contudo, registaram-se participações em eventos on 
line, conforme se depreende dos 110 abstracts produzidos e dos 
prémios recebidos por alguns investigadores, pela qualidade das suas 
apresentações nesses eventos 

 

 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

279 
ARTIGOS  

ISI | SCOPUS 

 

 

Tabela 18.  ECVA| Indicadores de investigação 

  2018 2019 2020 

Projetos de 
Investigação 

Iniciados 19 14 86 

Em curso 67 78 69 

Concluídos 6 16 17 

Protocolos de 
Investigação 

Iniciados 3 1 _ 

Em curso 3 17 7 

Produção 
Científica 

Livros ou capítulos de livros 39 41 39 

Artigos ISI+ SCOPUS 163 229 276 

Artigos em revistas internacionais 67 142 11 
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Artigos em revistas nacionais 6 14 8 

Artigos em proceedings 138 51 27 

Publicações pedagógicas 4 12 6 

Publicações eletrónicas 8 19 9 

Abstracts 159 311 110 

Posters 218 236 Nº. 

Genericamente, apesar de todas as limitações já referidas, durante 2020 a ECVA obteve um conjunto de 
resultados que podem ser considerados relevantes, enquanto contributo para a consecução dos Objetivos 
Estratégicos da UTAD. Nesse sentido, refira-se que pelo menos 54% dos OE escolhidos foram atingidos ou 
superados, 4% ficaram abaixo do esperado, e somente 15% necessitam de enfoque e ação imediatos, por 
estarem muito aquém do esperado. Os restantes 27% dos OE não puderam ser devidamente avaliados por 
deficiência de comunicação entre os Gabinetes, Serviços Académicos e a Escola, situação que importa resolver 
no curto prazo. 

 

EXTENSÃO 

Neste campo devem destacar-se as seguintes ações: 21 protocolos de colaboração didático-pedagógica e 
científica com escolas; sete protocolos de colaboração científica com universidades e institutos de investigação; 
nove protocolos de colaboração técnico-científica com Câmaras Municipais; três protocolos de colaboração 
técnico-científica com ARS Norte (1) e CHTMAD (2); nove protocolos de colaboração técnico-científica com sete 
empresas nacionais e duas internacionais; Curso “Ecocampus – Living Lab” – FCT – Verão com Ciência; Curso 
Prático – Aplicação de modelos biológicos a estudos de Toxicologia – FCT - Verão com Ciência; 4th International 
Summer University on Geoparks, Sustainable Regional Development and Healthy Lifestyles; Promoção do 
Curso “Desastres Naturais e proteção de riscos” junto de todas as corporações de bombeiros e gabinetes de 
proteção civil da Região Norte; Curso “Desastres Naturais e proteção de riscos”; e implementação do Centro 
de Testagem COVD-19. 

 Outras informações sobre a atividade da Escola, incluindo análise SWOT e propostas de melhoria, podem 
ser consultados no Relatório de Atividades da ECVA 2020. 
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ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 

 

MISSÃO 

 

A ESS é uma unidade orgânica da UTAD orientada para a 
transmissão e difusão da cultura e do saber de natureza 
profissional, através da articulação do estudo, do ensino, da 
investigação e do desenvolvimento experimental. Tem como 
missão a formação científica, técnica, humana e cultural de 
profissionais em diferentes áreas da saúde. 

Valoriza também um forte compromisso com a sociedade, pelo que 
participa em atividades de extensão, designadamente de difusão e 
valorização de conhecimento, assim como em atividades de 
promoção da literacia e projetos de saúde com a comunidade 
envolvente e diferentes estruturas educativas e dos setores da 
saúde e social. 

 

543 
ESTUDANTES 

33 
DOCENTES 

25.6 ETI 

6 
NÃO DOCENTES 

ENSINO 

A ESS ofereceu, em 2020: 1º Ciclo em Enfermagem; 2º Ciclo em 
Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia; 2º Ciclo em 
Enfermagem da Pessoa em Situação Crítica; 2º Ciclo e Enfermagem 
Comunitária e 2º Ciclo em Enfermagem Familiar; e os Cursos 
Técnicos Superiores Profissionais em Gerontologia, Serviço Familiar 
e Comunitário, Termalismo e Saúde e Secretariado Clínico. 

A ESS foi creditada pelo INEM como entidade formadora em 
suporte básico de vida e desfribrilhação automática externa. 

É de sublinhar o início de dois Cursos Técnico Superiores 
Profissionais,  em Secretariado Clínico e Termalismo e Saúde. Foi 
submetido à A3ES  o 2º ciclo em Enfermagem de Saúde Familiar, 
consórcio entre a UTAD, Instituto Politécnico de Viana do Castelo e 
Instituto Politécnico de Bragança. Está em fase de conclusão uma 
nova proposta do 2º ciclo em Enfermagem da Pessoa em Situação 
Crítica, consórcio entre a UTAD e a Universidade do Minho. 

 

 

PROVAS ACADÉMICAS 

18 
MESTRADO 
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Tabela 19. ESS| Estudantes por curso 

  2018 2019 2020 

TESP 

Gerontologia 20 35 15 

Secretariado Clínico _ _ 20 

Termalismo e Bem-Estar _ _ 23 

Serviço Familiar e Comunitário _ 15 13 

1º CICLO Enfermagem 392 392 397 

2º CICLO 

Enfermagem Comunitária 15 24 32 

Enfermagem da Pessoa em Situação Crítica 44 32 27 

Enfermagem de Saúde Familiar 19 18 7 

Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia 3 14 9 

 

 

INVESTIGAÇÃO 

Os docentes desenvolvem investigação no âmbito dos cursos de mestrado e de projetos financiados e de 
intervenção de base comunitária ou de grupos. 

 

EXTENSÃO 

O ano de 2020, atravessado pelo contexto epidemiológico, condicionou a realização de iniciativas de natureza 
científica e a mobilidade de docentes e estudantes. Neste contexto, e como forma de enriquecimento da 
aprendizagem, os estudantes do 4º ano integraram um centro de aconselhamento COVID-19 para atendimento 
(presencial e não presencial) dos elementos da comunidade académica. Está igualmente em curso um estudo 
que visa caracterizar a vulnerabilidade dos estudantes da UTAD à COVID-19 e conhecer a perceção dos 
estudantes face à segurança e funcionalidade da UTAD relativamente à COVID-19. 

 

 Outras informações sobre a atividade da Escola, incluindo análise SWOT e propostas de melhoria, podem 
ser consultados no Relatório de Atividades da ESS 2020. 
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PROVEDORIAS

PROVEDOR DO ESTUDANTE 

O provedor do estudante é um órgão da UTAD que tem como 
função a defesa e a promoção dos direitos e interesses legítimos dos 
estudantes no âmbito da Universidade, competindo-lhe recolher e 
apreciar as exposições que nesse âmbito lhe sejam apresentadas, 
arbitrar situações de conflito, elaborar e dirigir, com base nos 
resultados apurados, recomendações aos órgãos e entidades 
competentes, contribuindo para a melhoria da qualidade do 
ambiente académico da Universidade. 

 O provedor do estudante é um órgão uninominal que exerce a sua 
atividade com total independência, isenção, liberdade e autonomia 
relativamente aos restantes órgãos da UTAD. O provedor não tem 
poder de decisão, nomeadamente competência para anular, 
revogar ou modificar atos dos órgãos estatutariamente 
competentes, e a sua intervenção não suspende o decurso de 
qualquer prazo. 

A Universidade, através do Reitor, assegura ao provedor os meios 
físicos, administrativos, financeiros e técnicos necessários à boa 
execução das suas tarefas. Neste sentido, o provedor do estudante 
tem contado com o apoio de secretariado da Dra. Dulce Batista e do 
Gabinete de Assessoria Jurídica, através da Dra. Andreia Simões. 

Indicadores 

Numero de exposições ao Provedor do Estudante (nº) 269 

Número de participações em eventos promovidos e organizados 
pelos e para os estudantes  2 

Número de participações em eventos nacionais e internacionais 
de provedores do estudante 2 

Número de participações em outros eventos 2 

Número de contributos para a atualização de regulamentos em 
vigor 
 

2 

 

 

INTERAÇÕES COM OS 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

DA UTAD 

OE3 
Melhorar a qualidade do 

ensino 
 

OE4 
Reforçar a cultura de qualidade 

e avaliação 
 

OE13 
Aumentar a flexibilidade da 

organização e a eficiência da 
gestão 

 

OE14 
Consolidar o novo modelo de 

governo e de gestão 

 

EXPOSIÇÕES AO 
PROVEDOR 

121 
 

6 
EVENTOS 
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Atividades desenvolvidas 

Atividade habitual de provedor com a recolha e apreciação de 
exposições, mediação de conflitos e elaboração de recomendações. 

Atividade de Vice-Presidente da Rede Portuguesa de Provedores do 
Estudante do Ensino Superior (RPE)  

Participação em comissões e grupos de trabalho de apoio à decisão 
sobre COVID-19, (e.g., Comissão de Gestão do Plano de Contingência 
Interno COVID-19) que resultaram em vários Despachos RT (e.g., 
Despacho RT – 18/2020 Normas Transitórias de avaliação, 
calendário escolar 2019/2020; Despacho RT – 36/2020 Plano de Ação 
de Levantamento Progressivo das Medidas de Contenção Motivadas 
pela pandemia COVID-19 da UTAD; Despacho VVRE-17/2020 
Recomendações para a avaliação não presencial – 2º semestre do 
não letivo 2019/2020.

ANÁLISE SWOT | PROPOSTAS DE MELHORIA 

Tabela 20. SWOT | Propostas de Melhoria 

PONTOS FORTES  PONTOS FRACOS 
 

   Exercício da atividade com 
independência, isenção, 
liberdade e autonomia em 
relação aos outros órgãos 
da Universidade; 
 Vasta regulamentação 

existente na UTAD; 
 Disponibilidade dos vários 

intervenientes para a 
resolução dos problemas. 

 

 Exercício, em simultâneo, da 
atividade de provedor e 
docente.  

   

OPORTUNIDADES  AMEAÇAS 

    Rede Portuguesa de 
Provedores do Estudante do 
Ensino Superior (RPE) 
 Encontros de grupos de 

provedores 

  Nada a assinalar. 

 

 
  

A pandemia COVID-19 foi o 
principal fator que 
condicionou o cumprimento 
dos indicadores e atividades 
desenvolvidas. A alteração do 
regime de ensino e avaliação 
presencial para à distância e a 
definição de normas 
regulamentares transitórias e 
de exceção para aplicação em 
matéria de ensino-
aprendizagem foram grandes 
responsáveis pelo aumento 
significativo do número de 
exposições ao provedor, 
nomeadamente as 
motivações associadas aos 
novos modos de avaliação à 
distância. A adaptação aos 
constrangimentos impostos 
para controlar a pandemia 
obrigou a um grande número 
de atividades não previstas, 
nomeadamente para a 
definição das novas regras de 
funcionamento que, por sua 
vez, condicionaram 
fortemente todas as 
atividades que habitualmente 
se realizam presencialmente, 
em especial com grupos 
numerosos de participantes e 
fora da UTAD.  

 

REFLEXÃO 
CRÍTICA  
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PROPOSTAS DE MELHORIA 

  O provedor não deve assumir simultaneamente as funções de 
docente, i.e., não deve ter serviço docente atribuído, pois não 
pode apreciar ou tomar decisões relativamente a questões nas 
quais seja parte, por si, ou como representante de outrem, ou 
quando nelas tenha qualquer interesse pessoal; 
 
 O provedor não deveria poder fazer parte de nenhum órgão da 

universidade, da escola, departamento ou unidade de 
investigação, uma vez que no exercício das suas funções interage 
com estes órgãos; 
 
 O Regulamento do Provedor deverá ser atualizado no sentido de 

garantir que os visados na exposição também tenham o direito 
de ser informados/notificados, por escrito, sobre a decisão 
relativa à exposição, nomeadamente em caso de arquivamento 
da mesma; 

 

 Os Presidentes de Escola devem relatar anualmente as 
diligências realizadas pela Escola (órgãos da Escola, órgãos dos 
Departamentos e Diretores de Curso) para minimizar o número 
de exposição da sua escola, no âmbito das recomendações e dos 
resultados do relatório anual do provedor; 

 

 Os Diretores de Serviço e responsáveis de Gabinetes devem 
relatar anualmente as diligências realizadas pela Escola (órgãos 
da Escola, órgãos dos Departamentos e Diretores de Curso) para 
minimizar o número de exposição da sua escola, no âmbito das 
recomendações e dos resultados do relatório anual do provedor 
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PROVEDOR DO TRABALHADOR NÃO DOCENTE E NÃO INVESTIGADOR 

O provedor do trabalhador não docente e não investigador é um órgão 
independente, que tem como missão defender e promover os direitos 
e os legítimos interesses dos trabalhadores não docentes e não 
investigadores da UTAD. O provedor não tem poder de decisão, sendo 
de enfatizar o sentido recomendatório da sua intervenção, que 
promove unicamente a sensibilização, sugestão ou intermediação. 
Assim, na sua atividade o provedor deve, desde logo, salientar a 
disponibilidade para ouvir as preocupações de todos os trabalhadores, 
procurando soluções e alternativas, promovendo uma atuação 
cooperante que procure ser positiva e construtiva. 

Numa breve análise, pode-se verificar que em 2020 se assistiu a uma 
diminuição de exposições, o que não é sinónimo de desinteresse dos 
trabalhadores nem de um maior grau de satisfação em geral. A 
conjuntura de pandemia afetou pessoas de todas as idades e foi 
fundamental adequar a uma nova realidade que transformou as vidas 
pessoais e profissionais,  tendo muitas pessoas perdido o foco e o 
interesse individual e preocupando-se em enfrentar as turbulências do 
momento. 

 

 

VISIBILIDADE 
INFORMAÇÃO SOBRE O PROVEDOR NO 

SITE DA UTAD E CAMPUS ONLINE 

 

 

EXPOSIÇÕES AO 
PROVEDOR  

19 
 

A COVID-19 traduziu-se em profundas e rápidas mudanças na organização e gestão do trabalho. Todas as 
instituições (públicas e privadas) sentiram (e ainda sentem) o impacto da atual situação. A própria natureza de 
trabalho e interação profissional mudou, possivelmente para sempre. Trabalhar na modalidade de 
teletrabalho, apoiar os filhos, as preocupações com a segurança no emprego e a saúde dos familiares 
causaram, e ainda estão a causar, um impacto significativo no bem-estar geral. Foi fundamental adequar a 
uma nova realidade que transformou as vidas pessoais e profissionais, num processo que deve ser sobretudo 
estruturado e robusto. 

O provedor participou, como membro da missão, em diversas reuniões de trabalho no âmbito da pandemia 
COVID -19, das quais resultaram várias decisões e despachos relativos à pandemia, nomeadamente o 
Despacho RT – 18/2020 Normas Transitórias de avaliação e Despacho RT – 36/2020 Plano de Ação de 
Levantamento Progressivo das Medidas de Contenção Motivadas pela Pandemia COVID-19 da UTAD. 

Indicadores 

Número de exposições ao Provedor do Estudante   

Número de participações em eventos nacionais e internacionais 
 (Participação como membro da Comissão sobre COVID-19 em diversas reuniões de trabalho - Despacho RT – 33/2020 (Comissão de Gestão do 
Plano de Contingência Interno da COVID-19) 
Número de contributos para a atualização de regulamentos em vigor  
(1 Reunião para a criação de Regulamento/Norma para a valorização da Mobilidade Internacional de Trabalhadores não Docentes e não 
Investigadores) 
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De acordo com o Plano Estratégico, a UTAD tem a ambição de contribuir para os Objetivos da Agenda 2030. 
Desde logo, no quadro dos valores, a UTAD assume a centralidade e valorização das pessoas e da sua 
participação, a importância da igualdade e da inclusão, e a promoção da sustentabilidade. Em suma, trata-se 
de prosseguir a reflexão sobre a ideia de um novo modelo de desenvolvimento mais respeitador da natureza 
e dos ritmos da pessoa. Nestes momentos de crise e incerteza cabe à liderança trabalhar a motivação e a 
confiança da comunidade académica.  

 

ANÁLISE SWOT | PROPOSTAS DE MELHORIA 

Tabela 21. SWOT | Propostas de Melhoria 

PONTOS FORTES  PONTOS FRACOS 
 

   A figura do provedor do trabalhador não docente 
e não investigador está consagrada nos Estatutos 
da UTAD; 
 
 O provedor atua com independência, liberdade, 

isenção e autonomia face aos órgãos da UTAD, 
com sentido recomendatório, sendo ouvido e 
respeitado pelos órgãos de poder da UTAD a 
quem endereça as suas recomendações; 
 
 Possibilidade de participação na correção e 

prevenção de determinadas decisões que afetem 
negativamente os trabalhadores. 

 

 O provedor do trabalhador e não investigador 
carece de maior disponibilidade de tempo e 
meios, para ter maior dedicação na promoção e 
realização da sua atividade. 

   

OPORTUNIDADES  AMEAÇAS 

    Possibilidade de partilha de informações entre 
provedores de outras IES. 

  Nada a assinalar. 

   

PROPOSTAS DE MELHORIA 

  A UTAD e os responsáveis pelas decisões relativas aos trabalhadores não docentes e não investigadores 
devem assegurar as condições necessárias para solucionar, no âmbito das recomendações, as questões 
contidas no relatório de atividades do provedor; 
 Dotar os serviços de meios capazes para dar resposta aos problemas e aos desafios atuais, para resolver 

s problemas do futuro, designadamente segurança no trabalho, absentismo, desmotivação, baixa 
produtividade, recrutamento eficaz, aprendizagem ao longo da vida, entre outros. 

 

  



RECURSOS HUMANOS
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RECURSOS HUMANOS 

 

Os recursos humanos, a 31 de dezembro de 2020, incluíam 1063 
trabalhadores: 539 docentes (sendo que um docente não se 
encontra afeto a qualquer Escola, um Vice-Reitor em comissão de 
serviço), 23 investigadores e 501 trabalhadores não docentes e não 
investigadores. O pessoal docente de carreira possui um contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado e os 
docentes convidados têm um contrato de trabalho em funções a 
termo resolutivo certo, para o exercício de funções num período 
temporal circunscrito, face às necessidades das unidades orgânicas. 

No ano de 2020, contrariando a tendência dos anos anteriores, o 
número total de docentes diminui – de 580 no ano 2019, passando 
para 539 em 2020 – justificado por uma menor contratação de 
professores convidados e as aposentações ocorridas. Por sua vez, o 
número de trabalhadores não docentes teve uma pequena variação 
positiva, de 499 em 2019 passou para 501 em 2020, sublinhando-se 
que este número já contempla o programa de regularização 
extraordinária dos vínculos precários na Administração Pública 
(PREVPAP), sendo o rácio não docente/docente de 0,81 em 2020, 
superior ao valor de 0,75 registado no ano anterior. Para o cálculo 
deste rácio não foram contabilizados os trabalhadores dos SAUTAD. 
O número de investigadores de carreira aumentou, passando de 18 
em 2019 para 23 em 2020, em consequência da contratação de 
investigadores doutorados ao abrigo do programa de emprego 
científico. 

 

 

 

CAPITAL HUMANO 

 

539 
DOCENTES 

 

23 
INVESTIGADORES 

 

501 
NÃO DOCENTES 

 

 

0,81 
RÁCIO NÃO DOCENTE  (UTAD) / DOCENTE 

(ETI) 
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Nos quatro anos recentes, o número de docentes doutorados 
manteve-se estável no que diz respeito ao pessoal de carreira. Não 
obstante, de 2019 para 2020 registou-se uma diminuição (de 428 
para 419) reflexo das aposentações ocorridas. Do mesmo modo, o 
número de docentes especialmente contratados doutorados 
também diminuiu - de 55 docentes convidados doutorados em 
2019 para 48 em 2020. Importa sublinhar que este indicador não 
significa um agravamento na qualificação do corpo docente, pois 
está somente relacionada com uma diminuição de contratações 
de docentes convidados. Com efeito, no ano de 2019, dos 135 
docentes convidados 55 eram doutorados, enquanto que em 
2020, em 107 docentes convidados, 48 são doutorados, pelo que, 
em termos relativos, no ano em apreço registou-se um aumento 
de doutorados. 

Neste grupo profissional, constata-se que a generalidade pertence 
ao mapa de pessoal da UTAD, em regime de dedicação exclusiva. 
O número de docentes de carreira do ensino superior universitário 
é de 408, a que acresce 39,4 ETI em docentes convidados. A ESS, 
que representa o ensino politécnico, tem 23 docentes de carreira, 
importando referir que a contratação no decurso do ano letivo em 
causa, com funções de orientadores científicos (Assistentes 
Convidados), em tempo parcial, sofreu um decréscimo em 
consequência das contingências ditadas pela pandemia COVID-19, 
que implicaram, além do mais, a não realização de estágios 
clínicos. 

Dez docentes não se encontram no exercício de funções, por 
estarem em situações de licença sem remuneração, cedência de 
interesse público, cargo político e equiparação a bolseiro. São oito 
os docentes de carreira que ocupam cargos dirigentes/equipa 
reitoral: Reitor, dois Vice-Reitores e cinco Pró-Reitores, embora 
estes últimos mantenham a atividade docente. 

Registaram-se 10 saídas do mapa de pessoal por aposentação. No 
entanto,  registou-se a admissão de dois professores auxiliares. 

 

 

DOCENTES 

473 
ETI  

15,42 
RÁCIO ESTUDANTE/ DOCENTE(ETI) 

 

 

GÉNERO 

249 
FEMININO 

289 
MASCULINO 

 

IDADE 

51.08 
MÉDIA 
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No âmbito dos concursos Internos de promoção, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 84/2019 de 28 de junho (Decreto-
Lei de execução orçamental), foram promovidos na categoria de professor associado 12 docentes e 2 docentes 
na categoria de professor coordenador. No âmbito da execução espontânea de dois julgados anulatórios, foi 
promovido à categoria de professor catedrático um docente, e outro à categoria de professor coordenador 
principal.  

A média de idade do corpo docente da UTAD é de 51,08 anos, sendo de 53,20 anos se considerarmos os 
docentes de carreira, e de 42,55 anos no caso dos docentes convidados. 

A distribuição do pessoal docente, em termos de género, é relativamente equilibrada, sendo 46,3% do género 
feminino e 53,7% masculino. No entanto, nas categorias mais elevadas verifica-se que a maior parte dos 
lugares do mapa de pessoal é preenchida por docentes do género masculino (Tabela 22). 

 

Tabela 22. Pessoal docente e investigador  

  

 Categorias F M N.º 
Nº de 

Douto- 
rados 

ETI 

Docentes do Ensino 
Superior Universitário 

Professor Catedrático 5 19 24 24 24 

Professor Associado com Agregação 12 41 53 53 53 

Professor Associado 9 20 29 29 29 

Prof. Auxiliar com Agregação 15 15 30 30 30 

Professor Auxiliar 138 134 272 272 272 

Prof. Associado convidado 0 0 0 0 0 

Prof. Auxiliar Convidado 23 18 41 41 19,1 

Assistente Convidado 23 30 53 5 17,8 

Leitor 3 0 3 1 2,5 

Docentes do Ensino 
Superior Politécnico 

Professor Coordenador Principal 0 1 1 1 1 

Professor Coordenador sem Agregação 6 2 8 5 8 

Professor Adjunto 7 7 14 5 14 

Prof. Adjunto Convidado  2 0 2 1 1,2 

 Assistente Convidado 6 2 8 1 1,4 

TOTAL DOCENTES 249 289 538 468 473 

Investigadores Investigador Auxiliar com Agregação 1 0 1 1 1 

 Investigador Auxiliar 1 1 2 2 2 

 Investigadores Doutorados  11 8 19 19 19 

 Assistente de Investigação 1  1 0 1 

TOTAL DE INVESTIGADORES 14 9 23 22 23 
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Quanto à carreira de investigação científica, existem três investigadores 
em regime de dedicação exclusiva. Em 2020 foram admitidos cinco a 
termo resolutivo certo, no âmbito do emprego científico. Face a 2019, 
o total de investigadores revela um incremento de 22,2%. A média de 
idade dos investigadores de carreira é de 60 anos, sendo este valor no 
caso dos investigadores contratados de 38,1 anos. 

 

INVESTIGADORES 

23 
ETI 

 

Quanto ao pessoal não docente, regista-se uma pequena variação 
positiva, passando de 499 em 2019 para 501 em 2020. Efetivaram-
se catorze aposentações (oito assistentes operacionais, cinco 
assistentes técnicos, e um técnico superior), dois falecimentos 
(assistentes operacionais) e a saída de um especialista de 
informática, que passou a integrar a carreira docente. Por outro 
lado, encontram-se nove trabalhadores em situação de 
licença/mobilidade/cedência de interesse público.  

Dando cumprimento ao estabelecido no Plano Estratégico foram 
consolidadas 31 mobilidades intercarreiras, 19 para técnico 
superior, 11 para assistente técnico e 1 para a carreira Informática. 

Na Tabela 23 constam os dados de trabalhadores não docentes por 
cargo/carreira/categoria. São 9 os trabalhadores não docentes que 
detêm o grau de doutor, 31 o grau de mestre, 111 o grau de 
licenciado e 6 de bacharelato, o que corresponde a 157 
colaboradores com formação superior (29,54%). Os restantes 
possuem o 12.º ano (148 trabalhadores, 35,8%) ou escolaridade 
inferior ao décimo segundo ano (196 trabalhadores, 39,1%). 

Dos técnicos superiores, dois estão contratados a termo resolutivo 
certo, estando um afeto ao CITAB e outro ao CID/UP. 

Em termos de género, 285 trabalhadores são do género feminino e 
216 do género masculino. Regista-se um maior número de 
trabalhadores do género feminino nas carreiras de técnico superior 
e de assistente técnico, com predominância do género masculino 
na carreira informática.  

A idade média dos trabalhadores não docentes da UTAD é de 52,39 
anos, tendo diminuído 0,91% em relação ao ano anterior. 

NÃO DOCENTES 

383 
ETI 

 (UTAD) 

19,09 
RÁCIO ESTUDANTE/NÃO DOCENTE UTAD 

(ETI) 

501 
ETI  

(UTAD+ SASUTAD) 
 

HABILITAÇÕES 

31,33% 
HAB. SUPERIOR 

29,54% 
12º ANO 

39,12% 
<12º ANO 

 

GÉNERO 

56,89% 
FEMININO 

43,11% 
MASCULINO 



 

88 

 

 

Tabela 23. Corpo não docente, por cargo/carreira/categoria 

CATEGORIA 
  

ESCOLAS 
SERVIÇOS 
COMUNS 

SERVIÇOS DE 
APOIO AO 
GOVERNO 

ESTRUTURAS 
ESPECIALIZAD

AS 

SERVIÇOS 
AÇÃO SOCIAL TOTAL 

F M 

Administrador 0 1 0 0 1 0 0 1 

Técnico Superior 65 39 16 28 22 21 17 104 

Assistente Técnico 119 47 68 60 12 17 9 166 

Assistente Operacional 95 100 15 12 4 74 90 195 

Especialista de 
Informática 

3 16 
1 12 3 1 

2 
19 

Técnico de Informática 3 13 2 13 1 0 0 16 

 Total 285 216 102 125 43 113 118 501 
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ANEXOS 
Tabela 24. Fórmulas de cálculo dos indicadores estratégicos 

INDICADOR ESTRATÉGICO FÓRMULA DE CÁLCULO 

Índice de força da UTAD N.º de candidatos em 1ª opção/N.º de vagas CNA 

Estudantes inscritos nos diferentes ciclos Nº total de estudantes inscritos na UTAD, com matricula ativa, a 
31/12/ano n 

Novos estudantes inscritos nos diferentes 
ciclos 

Nº de estudantes inscritos pela 1ª vez num ciclo da UTAD no ano 
letivo n/n+1 , com matricula ativa, a 31-12-ano n 

Número de estudantes em ofertas não 
conferentes de grau 

Nº de estudantes inscritos pela 1ª vez num curso de Pós-graduação 
no ano  

Ações de divulgação oferta educativa (in & 
out UTAD) 

Somatório do nº de Feiras de orientação vocacional em escolas 
secundárias, do nº de outras feiras temáticas e do nº de visitas de 
estudo à UTAD 

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

Citações por publicação Média do nº de citações por publicação, nos anos n, n-1 e n-2 

Serviços contratados Nº de prestações de serviço ao exterior contratualizadas 

Unidades curriculares classificadas em 
situação excelente 

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

Unidades curriculares classificadas em 
situação crítica 

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

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

Ações do plano de melhoria de Ensino Nº de ações definidas nos planos de melhoria elaborados pelos 
Conselhos Pedagógicos implementadas face ao total de ações 

Abandono escolar Nº de anulações de matrícula 1ºC e MI face ao nº total de 
estudantes de 1ºC e MI  

Aproveitamento escolar Nº aprovados/Nº de avaliados 

Acreditação/ certificação de laboratórios e 
unidades especializadas  

Nº de laboratórios e unidades especializadas acreditados ou 
certificados 

Certificação dos sistemas de gestão da 
qualidade pelas normas aplicáveis 

Obtenção da certificação do sistema interno de garantia da 
qualidade junto da A3ES 

Adesão ao programa U-bike Nº de bicicletas atribuídas/Capacidade instalada do programa 

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

Participantes em voluntariado Nº de estudantes que participaram em ações de voluntariado 
promovidas pela UTAD 

Eventos culturais/ ano Nº de eventos culturais concluídos no ano 

Participantes em eventos desportivos Nº de utilizadores Active Gym (sócios ativos) mais o nº de 
estudantes do Desporto Universitário 
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INDICADOR ESTRATÉGICO FÓRMULA DE CÁLCULO 

Projetos nacionais de I&D Nº de projetos nacionais de I&D ativos (em execução) no ano  

Patentes registadas Nº de patentes registadas, nacionais e internacionais 

Projetos internacionais de I&D+I  Nº de projetos de I&D+I em execução com financiamento 
internacional 

Nº de docentes e investigadores com 
mobilidade (outgoing e incoming) 

Nº de docentes e investigadores com mobilidade (outgoing e 
incoming)  

Nº de estudantes em mobilidade (outgoing 
e incoming) 

Nº de estudantes em mobilidade (outgoing e incoming)  

Programas de 2º e 3º ciclo em colaboração 
com universidades de outros países 

Nº de programas de 2º e 3º ciclo em colaboração com 
universidades de outros países/total de programas de 2º e 3º ciclo 

Estudantes estrangeiros inscritos para 
obtenção de grau 

Nº de estudantes estrangeiros inscritos para obtenção de grau/ nº 
total de estudantes 

Unidades de Investigação com 
classificação igual ou superior a Muito 
Bom 

Nº de Centros de Investigação sediados na UTAD com 
classificação de Muito Bom ou Excelente pela FCT 

Docentes e investigadores integrados em 
unidades de investigação 

Nº de doutores elegíveis em unidades I&D / nº de docentes UTAD 
(%) 

Estudantes de doutoramento Nº de estudantes inscritos em cursos de 3º ciclo, em 31 de 
dezembro do ano n-1 

Cursos de 3º ciclo e formação avançada no 
âmbito da Escola Doutoral 

nº de cursos de 3º ciclo e formação avançada promovidos por mais 
do que uma unidade orgânica de ensino e investigação, no âmbito 
da Escola Doutoral/ nº de cursos de 3º ciclo e formação da UTAD 

Departamentos com carga horária média 
>9h 

Nº de departamentos com carga horária média acima das 9h 
considerando os docentes de carreira 

Otimização de unidades curriculares  Nº de UC transversais a mais do que um ciclo de estudo com 
serviço docente atribuído 

Projetos educativos em contexto 
empresarial 

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

Cursos em parceria com instituições 
nacionais 

Nº de cursos de titulação múltipla em parceria com instituições 
nacionais  

MOOCS e cursos de formação à distância Nº de MOOCS e de cursos de formação à distância 

Unidades curriculares disponíveis na 
plataforma Moodle 

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

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

Investigadores envolvidos em redes Nº de investigadores envolvidos em redes 

Participação em redes de laboratórios 
colaborativos 

Nº de redes de laboratórios colaborativos em que participamos 

Desmaterialização do expediente geral Nº documentos tramitados via plataforma digital / nº de documentos 
que dão entrada nos SRH em papel 

Percentagem de processos académicos na 
plataforma 

Nº de processos digitalizados /nº total de processos 
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INDICADOR ESTRATÉGICO FÓRMULA DE CÁLCULO 

Percentagem de trabalhadores envolvidos 
em ações do fórum permanente da UTAD 

Nº de trabalhadores envolvidos em ações de informação, formação, 
análise e ou reajustamento da estratégia no âmbito do fórum 
permanente da UTAD/ nº de trabalhadores 

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

Docentes/UC com classificação de 
excelente pelos estudantes  

Nº de pares docente/curso/UC em situação excelente/ Nº de pares 
docente/curso/UC avaliados 

Associados e catedráticos na estrutura do 
corpo docente 

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

Tempo de formação ministrado aos 
trabalhadores não docentes 

Nº de horas de formação ministradas ano n 

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

Área requalificada (m2) m2 de área requalificada 

Conectividade do campus Percentagem de implementação à rede RCTS 

Unidades curriculares integradas em 
aplicação  

Nº de UC integradas em aplicação/nº total de UC 

Receitas obtidas por via do financiamento 
à investigação 

Receitas obtidas via financiamento à investigação/ total de receitas  

Receitas obtidas por via da prestação de 
serviços 

Receitas obtidas por via da prestação de serviços/total de receitas 
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Tabela 25. Histórico de Indicadores  

INDICADORES UM5 2017 2018 2019 2020 

Índice de força Nº 0,8 0,83 0,82 0,95 

Estudantes inscritos nos diferentes ciclos Nº 6651 6708 7006 7295 

Novos estudantes inscritos nos diferentes ciclos Nº 2135 2256 2347 2650 

Estudantes em ofertas não conferentes de grau Nº 25 54 61 56 

Ações de divulgação da oferta educativa (in/out) Nº 166 167 216 90 

Artigos no 1º quartil da área científica % 23 29 31 35 

Citações por publicação Nº 1,5 1,7 2,6 3,7 

Serviços contratados Nº 15 10 49 15 

Unidades curriculares classificadas em situação excelente % 5,3 7 8,4 14,76 

Unidades curriculares classificadas em situação crítica % 3,6 2 7,4 7,11 

Nível de empregabilidade dos diplomados % 85 96 94 94 

Ações do plano de melhoria de ensino6 % _ _ _ 20 

Abandono escolar % 1,72 1,1 1,01 0,8 

Aproveitamento escolar % 92 91 91 92 

Acreditação ou certificação de laboratórios e unidades 
especializadas 

Nº _ 6 6 7 

Certificação dos sistemas de qualidade pelas normas aplicáveis Nº 1 1 1 4 

Adesão ao programa U-Bike % _ 10 10 10 

Sensores de monitorização inteligente Nº 1400 1460 1568 1568 

Participantes em voluntariado Nº 241 188 223 224 

Eventos culturais Nº 117 125 125 41 

Participantes em eventos desportivos Nº 1064 1211 1262 843 

Projetos nacionais de I&D Nº 62 37 100 83 

Patentes registadas Nº 5 3 13 10 

Projetos internacionais de I&D+I Nº 33 23 26 29 

Docentes e investigadores com mobilidade (outgoing e incoming) Nº 120 191 203 137 

Estudantes em mobilidade (outgoing e incoming) Nº 365 315 329 323 

Programas de 2º e 3º ciclo com universidades de outros países % 7 10 6 8 

Estudantes estrangeiros inscritos para obtenção de grau % 3 4 6 7 

                                                        

5 UM –Unidade de medida 

6 O indicador não teve medição em 2020 
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INDICADORES UM5 2017 2018 2019 2020 

Unidades de Investigação com avaliação igual ou superior a 
Muito Bom 

Nº 4 4 4 4 

Docentes e investigadores integrados em unidades de 
investigação 

% 78 78 70 70 

Estudantes de doutoramento Nº 281 307 423 456 

Cursos de 3º ciclo e formação avançada no âmbito da Escola 
Doutoral 

% _ _ 15 19 

Carga horária por departamento (média superior a 9h) % 4 3 3 5 

Otimização de unidades curriculares % 10 10 10 10 

Projetos educativos em contexto empresarial % 17 14 11 9 

Cursos em parceria com instituições nacionais Nº 9 9 16 16 

MOOCS e cursos de formação à distância Nº _ 3 5 3 

Unidades curriculares disponíveis na plataforma moodle Nº 120 177 0 686 

Estudantes apoiados pela Ação Social % 37 38 38 35 

Parcerias em projetos de investigação e desenvolvimento Nº 400 543 735 735 

Participação em laboratórios colaborativos Nº _ 3 4 5 

Desmaterialização do expediente geral % 50 60 90 95 

Processos académicos na plataforma (%) % 100 100 100 100 

Trabalhadores envolvidos no Fórum Permanente da UTAD (%) % 23 27 27 40 

Docentes com formação contínua % 22 22 27 39 

Docentes/UC com classificação de excelente pelos estudantes % 29 31 31,2 40,5 

Professores Associados e Catedráticos na estrutura do corpo 
docente 

% 20 26 24,6 26 

Tempo de formação ministrado aos trabalhadores não docentes hrs 800 1240 1303 1325 

Média etária do corpo docente anos 48,9 51,7 52,26 53,2 

Área requalificada (m2) m2 6615 9545 19545 19545 

Conetividade do campus % _ 30 50 95 

Catálogo digital de UC % _ _ 40 50 

Receitas obtidas via financiamento à investigação % 17 20,8 17,6 18,3 

Receitas obtidas por via da prestação de serviços % 6 3,7 3,8 4,2 
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