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1.  A UTAD 

1.1 INTRODUÇÃO 

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) é uma pessoa coletiva de direito 

público, dotada de autonomia estatutária, pedagógica, científica, cultural, administrativa, 

financeira, patrimonial e disciplinar face ao Estado, com a diferenciação adequada à sua 

natureza, nos termos da constituição, da Lei e dos Estatutos. 

O Relatório e Contas de 2020 deve ser entendido como um documento complementar ao 

Relatório de Atividades deste mesmo ano, o qual tem informação mais detalhada. 

 

1.2 ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO 

A pandemia Covid-19 afetou profundamente a atividade económica em 2020, em Portugal 

e no resto do mundo. As medidas de contenção da crise de saúde pública e a atitude de 

precaução dos agentes económicos determinaram uma queda sem precedentes do PIB na 

primeira metade do ano. 

As projeções apresentadas assumem que as restrições serão gradualmente retiradas a 

partir do primeiro trimestre de 2021, embora a atividade fique condicionada até ao início de 

2022, altura em que uma solução médica eficaz estará plenamente implementada. A ação 

das políticas monetárias, orçamentais e prudenciais foi decisiva na mitigação da crise, e 

continuará a desempenhar um papel fundamental na dinâmica de recuperação. 

Neste enquadramento, projeta-se uma queda do PIB de 8,1% (site BDP -7,6% valor efetivo) 

em 2020, seguida de um crescimento de 3,9% em 2021, 4,5% (site BDP 5,2%) em 2022 e 2,4% 

em 2023 . A atividade retoma o nível pré-pandemia no final de 2022. A recuperação da 

atividade traduz-se numa melhoria no mercado de trabalho, perspetivando-se um aumento 

do emprego e uma redução da taxa de desemprego a partir de meados do próximo ano. 

No primeiro semestre de 2020, a atividade diminuiu 17,3%, em termos acumulados, face ao 

final de 2019. No terceiro trimestre, após o gradual levantamento das medidas de 

contenção, assistiu-se a uma recuperação rápida e acentuada da atividade, com um 

crescimento do PIB de 13,3% face ao trimestre anterior. Esta recuperação, superior à 

antecipada, beneficiou da realização de despesa adiada durante o período de confinamento 

e da recuperação da generalidade das atividades produtivas. A trajetória de recuperação foi 

invertida no quarto trimestre com a implementação de novas medidas de contenção em 
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Portugal e nos principais parceiros comerciais. A projeção aponta para uma queda da 

atividade no quarto trimestre de 1,8% face ao trimestre anterior. A pandemia tem um 

impacto assimétrico na atividade económica, sendo mais negativo nos setores mais afetados 

pelas medidas de distanciamento social. Esta heterogeneidade é também visível quando se 

comparam empresas com dinâmicas de crescimento distintas antes da pandemia. 

A inflação apresenta um aumento gradual e contido ao longo do horizonte de projeção, 

atingindo 1,1% (no site BDP 1,0%) em 2023, num quadro de prevalência de subutilização dos 

recursos produtivos e de manutenção das expetativas de inflação em níveis baixos. 

Em 2020, a economia portuguesa apresenta necessidades líquidas de financiamento face ao 

exterior. A deterioração da balança corrente e de capital decorre da evolução da balança de 

bens e serviços e, em particular, da redução do excedente dos serviços relacionados com o 

turismo. 

* Fonte Banco de Portugal 

 

1.3 MISSÃO E ESTRATÉGIA 

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 

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. 
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EIXOS ESTRATÉGICOS 

A UTAD considera cinco eixos estratégicos de atuação, associados à sua Missão e Visão para 

o quadriénio: 

 

Figura 1. Eixos estratégicos de atuação da UTAD 

 

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.  

 

Objetivos Estratégicos 
 

1. Formar mais estudantes  

2. Aumentar o impacto do conhecimento produzido  

3. Melhorar a qualidade do ensino  

4. Reforçar a cultura de qualidade e avaliação  

5. Transformar o campus num laboratório vivo e inteligente  

6. Promover a saúde, o bem-estar, a igualdade de género e a fruição cultural  
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7. Fomentar a inovação e o empreendedorismo  

8. Internacionalizar o ensino e a investigação  

9. Focalizar e dinamizar a investigação 

10.  Ajustar e reformar a oferta educativa  

11. Reforçar as políticas e os instrumentos de ação social  

12. Promover a participação em redes e plataformas colaborativas  

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

14. Consolidar o novo modelo de governo e de gestão  

15. Rejuvenescer, valorizar e motivar os recursos humanos  

16. Requalificar e capacitar as infraestruturas físicas e digitais  

17. Assegurar a sustentabilidade económica e financeira 

 

Figura 2. Mapa Estratégico da UTAD 
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1.4 ÓRGÃOS DA UTAD 

São órgãos da Universidade: 

a) O Conselho Geral; 

b) O Reitor; 

c) O Conselho de Gestão; 

d) O Provedor do Estudante; 

e) O Provedor do Trabalhador não docente e não investigador; 

f) O Conselho Académico. 

 

O Conselho Geral pode, por iniciativa própria ou do Reitor, criar outros órgãos de natureza 

consultiva, definindo a respetiva composição e competências. A organização da UTAD pode 

ser esquematizada da seguinte forma: 

 

Figura 3. Organograma da Universidade 

Em 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 
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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 4 esquematiza o novo modelo orgânico e funcional da UTAD, que tem vindo a ser 

gradualmente implementado. 

 

 

Figura 4. Organograma da UTAD 
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ÓRGÃOS DE GOVERNO E DE GESTÃO 
 

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 

Administrador 

 

 

Paulo Sérgio Ribeiro Nogueira Ferraz 

 

 

PROVEDOR DO ESTUDANTE 

Provedor do Estudante Mário Jorge Modesto Gonzalez Pereira 
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Figura 5. Composição de órgãos de governo (a 31-12-2020) 

  

  

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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1.5 ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

A UTAD organiza-se em unidades distintas quanto aos objetivos, estrutura, autonomia e 

natureza.  

Engloba: 

▪ Unidades de Ensino e Investigação - Escolas; 

▪ Unidades de Investigação - Centros de Investigação; 

▪ Serviços e Estruturas Especializadas; 

▪ Unidades Transversais de Ensino e Investigação - Colégio Doutoral; 

▪ Serviços de Ação Social. 

Supletivamente, dentro da sua organização funcional, a Universidade dispõe de 

microestruturas de suporte às atividades de ensino, de investigação, de prestação de 

serviços e de difusão da cultura humanística, artística, científica e tecnológica que se inserem 

no âmbito da sua missão. 

 

1.5.1 ESCOLAS 

As unidades de ensino e investigação, também designadas por Escolas, são unidades 

orgânicas com autonomia científica, pedagógica e administrativa, constituídas a partir de 

departamentos. Cada Escola tem um Presidente (nomeado pelo Reitor), Conselho Científico 

(eleito por docentes e investigadores) e Conselho Pedagógico (eleito por docentes e 

estudantes). A UTAD integra quatro Escolas de natureza universitária e uma de natureza 

politécnica. 

As escolas de natureza universitária são unidades orgânicas vocacionadas para a realização 

continuada de tarefas de ensino, investigação, transferência de ciência e tecnologia, de 

difusão de cultura e de prestação de serviços especializados. Atualmente, existem as 

seguintes Escolas universitárias: 

Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias (ECAV); 

Escola de Ciências Humanas e Sociais (ECHS); 

Escola de Ciências e Tecnologia (ECT); 

Escola de Ciências da Vida e do Ambiente (ECVA). 

A Escola Superior de Saúde (ESS), de natureza politécnica, está orientada para a criação, 

transmissão e difusão da cultura e do saber de natureza profissional, mediante articulação 

do estudo, do ensino, da investigação orientada e do desenvolvimento experimental.  
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1.5.2 CENTROS DE INVESTIGAÇÃO 

Os centros de investigação são estruturas direcionadas para a realização de tarefas de 

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

prestação de serviços especializados. 

Atualmente, os centros de investigação da UTAD são: 

Centro de Ciência Animal e Veterinária (CECAV); 

Centro de Estudos em Letras (CEL); 

Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento (CETRAD); 

Centro de Investigação de Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano (CIDESD); 

Centro de Investigação e de Tecnologias Agroambientais e Biológicas (CITAB); 

Centro de Química (CQ). 

1.5.3 COLÉGIO DOUTORAL 

O Colégio Doutoral é uma unidade transversal de ensino e investigação, que funciona em 

articulação com as escolas e as unidades de investigação, tendo como competência 

coordenar e apoiar a atividade de ensino e investigação, ao nível de cursos de 3.º ciclo e de 

cursos de formação avançada. 

1.5.4 SERVIÇOS E ESTRUTURAS ESPECIALIZADAS  

Os 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”. 

A macroestrutura Serviços da Universidade integra as seguintes unidades: 

i. Serviços Comuns, que integram os seguintes serviços e centros transversais: 

a. Serviços/Gabinetes: 

i. Serviços Académicos; 

ii. Serviços de Documentação e Bibliotecas; 

iii. Serviços de Informática e Comunicações; 

iv. Serviços de Recursos Humanos; 

http://www.utad.pt/vPT/Area2/investigar/CentroMatematica/Paginas/centre-for-mathematics-utad.aspx
http://www.utad.pt/vPT/Area2/investigar/CETRAD/Paginas/cetrad.aspx
http://www.cidesd.utad.pt/
http://www.utad.pt/vPT/Area2/investigar/CITAB/Paginas/homepage.aspx
http://www.utad.pt/vPT/Area2/investigar/CentroQuimicaVilaReal/Paginas/cqvr.aspx
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v. Serviços Financeiros e Patrimoniais; 

vi. Central de Compras; 

vii. Gabinete de Auditoria e Controlo Interno; 

viii. Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade. 

b. Centros transversais: 

i. Balcão Integrado de Informação; 

ii. Espaço Estudante. 

ii. Serviços de Apoio ao Governo do Grupo Público UTAD, que integram os 

seguintes serviços: 

a. Gabinete de Apoio à Reitoria; 

b. Gabinete de Apoio à Administração; 

c. Gabinete de Comunicação e Imagem; 

d. Gabinete de Ensino, Formação e Inovação Pedagógica; 

e. Gabinete de Assessoria Jurídica; 

f. Gabinete de Planeamento, Avaliação e Melhoria; 

g. Gabinete de Projetos e Financiamento Externo. 

 

1.5.5 ESTRUTURAS ESPECIALIZADAS  

As Estruturas Especializadas exercem competências específicas na área da investigação, 

inovação e transferência de tecnologia, relação do ensino com o mundo empresarial, bem 

como na valorização do conhecimento e sua relação com a comunidade. 

As Estruturas Especializadas prestam serviços a toda a Universidade e ao exterior, numa 

visão integrada de gestão de processos. 

A macroestrutura Estruturas Especializadas integra as seguintes unidades: 

i. Centro de Cultura e Responsabilidade Social; 
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ii. Centro de Exploração e Gestão Agrária; 

iii. Hospital Veterinário;  

iv. Unidade de Gestão da Investigação, Inovação e Valorização do Conhecimento; 

v. Unidade de Manutenção de Infraestruturas e Sustentabilidade. 

 

1.5.6 SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL 

Os Serviços de Ação Social (SAS) são uma estrutura vocacionada para assegurar as funções 

de ação social escolar, prestando aos estudantes serviços de alojamento, alimentação, 

bolsas de estudo e subsídios, apoio médico e psicológico, bem como a dinamização de 

atividades desportivas e culturais. Estão dotados de autonomia administrativa e financeira, 

com capacidade para praticar atos jurídicos, tomar decisões com eficácia externa e praticar 

atos definitivos. Têm capacidade de dispor de receitas próprias e as afetar a despesas, 

aprovadas no seu orçamento. 

A macroestrutura Serviços de Ação Social integra os seguintes serviços: 

i. Serviço de Alimentação; 

ii. Serviço de Bolsas, Outros Apoios Sociais e Alojamento; 

iii. Serviço de Desporto, Saúde e Bem-estar.. 

1.6 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

1.6.1 ENSINO 

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 1º ciclo, a licenciatura em Matemática Aplicada à Ciências de Dados. As vagas têm 



 

 

 

17 | 126 

 

RELATÓRIO & CONTAS 

CONSOLIDADAS 2020 

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. 

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). 
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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 

Em termos de estudantes estrangeiros matriculados em todos os ciclos, em 2020 registou-

se um aumento, representando 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, sofreram adaptações em função das condicionantes resultantes 

da pandemia e das dificuldades criadas,  quer interna, quer externamente. 
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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. 

 

1.6.2 INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 

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 Figura 10,  e em oito polos 

de I&D ancorados noutras instituições de Ensino Superior, todos reconhecidos pela 

Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). 

 

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 

Figura 9. Avaliação das unidades de investigação 
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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. 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.  

 

 

Figura 10. Evolução do número de artigos publicados e de publicações 

 

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.   
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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.  

Figura 11.  Evolução do número de publicações (fonte: Scopus) 

A UTAD tem mantido um 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 

€843.520,44, 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; 
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 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. 

1.6.3 QUALIDADE E COMUNICAÇÃO 

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. 

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 
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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 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 

consequente 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. 
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Ensino 

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 - 1º Ciclo em Arquitetura Paisagista e 2º Ciclo em Multimédia. Por outro 

lado, foram aprovados dois Cursos Técnicos Superiores Profissionais: Secretariado Clínico e 

Termalismo e Bem Estar. 

 

1.6.4 SISTEMAS 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 on line. 

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). 

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 à distância, vital para a atração de novos públicos. Contudo, atendendo ao cenário 
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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. 

Foram ainda estabelecidas parcerias que envolvem diversas instituições de ensino superior 

nacionais e internacionais, merecendo particular relevância a rede ibero-americana 

METARED, bem como com algumas parcerias com autarquias e Comunidades 

Intermunicipais. 

 

1.6.5 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. 
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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. 

Integrou o consórcio europeu CURE, visando a candidatura a 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 
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à distância. A nível de docentes e não docentes, o decréscimo verificado deveu-se à 

pandemia com que lidamos desde o 2º semestre do ano 2019/2020. 

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. 

1.6.6 AÇÃO SOCIAL 

Os SAS estão alinhados com os objetivos estratégicos da Universidade e assumem-se como 

fator de desenvolvimento e sustentabilidade social da Universidade. São uma estrutura de 

serviços direcionada para o desenvolvimento de apoios sociais e auxílios económicos, 

através de apoios diretos (bolsas de estudo) e indiretos (alojamento e alimentação). 

Desenvolvem ainda atividades desportivas, culturais, e de apoio de saúde e psicologia. 

 

Apoios Sociais Diretos 

• No ano letivo 2019-2020, 79,8% (2443 de 3061) dos requerentes a bolsa de estudos 

estavam, em março de 2020, a beneficiar de apoio social; no ano letivo 2020-2021 

esse número é já de 80,7% (2565 de 3180); 
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• Não obstante o aumento do número de requerimentos submetidos (3061 de 2019-

2020 para 3180 para 2020-2021), o valor da bolsa média tem vindo, desde 2015-

2016, a sofrer um decréscimo (158,44€ em 2020-2021); 

• O número de estudantes bolseiros aumentou comparativamente com o ano letivo 

anterior e tem vindo a crescer progressivamente desde o ano letivo 2013-2014 (de 

2132 para 2565); 

• No ano letivo 2019-2020 foi atribuídos 582 complementos de alojamento no 

montante superior a 450 mil euros. 

 

Figura 12. Evolução do número de bolseiros 

 

Alimentação 

• No ano de 2020, devido à pandemia (COVID-19), o número de refeições servidas 

reduziu consideravelmente (de 187.885 para 72.223); 

• Durante todo o ano e durantes os vários estados de emergência existiu sempre um 

resposta no âmbito da alimentação (Cantina e Bar). 
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Alojamento 

• Durante o ano de 2020 estiveram em pleno funcionamento cinco residências de 

estudantes, com capacidade para acomodar 532 estudantes, o equivalente a 7,68% 

dos estudantes da UTAD (total de estudantes da UTAD no ano letivo 2019-20 foi de 

6925 – estudantes ativos CTESP, 1.º e 2.º Ciclos e Mestrados Integrados, excluindo 

todas as outras categorias de estudantes).  

• Sensivelmente a partir de março de 2020 e até à presente data e devido à pandemia 

de COVID 19, a capacidade global das residências foi reduzida para 358 camas, com 

10 camas reservadas para situações de emergência (quartos de isolamento 

profilático), correspondendo a 5,17% dos estudantes da UTAD. 

• Em 2019/20, o número de candidaturas a alojamento continua a evidenciar a elevada 

procura por parte dos estudantes deslocados. Num total de 799 candidaturas, os 

SASUTAD apenas conseguem alojar 532 residentes, o que significa que a procura é 

1,5 vezes superior à oferta. 

 

Desporto, Saúde e Bem-Estar 

• A pandemia COVID19 provocou uma paragem de quase todas as atividades 

desportivas a partir de março de 2020. Até esse período o Active-Gym manteve a sua 

atividade normal, conforme gráficos seguintes, tendo uma receita de 51.592,10€ 

entre janeiro e março. 

• Na Área da Saúde houve mais de 1600 consultas, sendo a notória preponderância 

das consultas psicológicas, com quase 800 consultas realizadas, seguindo-se as 

consultas de medicina geral e enfermagem. 
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1.7 RECURSOS HUMANOS 

Os recursos humanos, a 31 de dezembro de 2020, incluíam 1066: 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 e 3 

trabalhadores da RUM. 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. 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. 

 

Figura 13. Evolução dos recursos humanos 

 

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 
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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. 

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. 
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 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 

Figura 14. Pessoal docente e investigador
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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. 

Quanto ao pessoal não docente, regista-se uma pequena variação positiva, passando de 499 

em 2019 para 501 em 2020. Efetivaram-se oito aposentações (três assistentes operacionais, 

quatro 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 oito 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 Figura 16 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 148 colaboradores com 

formação superior (33,7%). Os restantes possuem o 12.º ano (148 trabalhadores, 35,8%), 

existindo 196 trabalhadores (30,5%) com escolaridade inferior ao décimo segundo ano. 

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 é de 52,39 anos, tendo diminuído 0,91% em 

relação ao ano anterior. 

 

CATEGORIA 
  

ESCOLAS 
SERVIÇOS 
COMUNS 

SERVIÇOS DE 
APOIO AO 
GOVERNO 

ESTRUTURAS 
ESPECIALIZADAS 

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 285 216 102 124 43 113 110 501 

Figura 15. Corpo não docente, por cargo/carreira/categoria
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2. ANÁLISE ORÇAMENTAL 

2.1 UTAD 

2.1.1 Receita 

A UTAD em 2020 registou um total de recebimentos no valor de € 53.769.994,57, 

sendo  € 1.431.837,81 de saldo da gerência do ano anterior e € 52.338.156,76 de 

receitas efetuadas durante o ano. De salientar que neste montante estão incluídas 

receita não efetiva de passivos financeiros no montante de € 1.569.613,14, 

referente ao projeto de eficiência energética. 

Comparando com o volume total de receitas de 2019, verifica-se um ligeiro 

aumento, proveniente de projetos de investigação. 

Quanto às receitas próprias, registou-se um valor inferior ao ano anterior (€ 

10.347.278,03), totalizando €10.212.860,98 em 2020. 

A análise do peso das receitas do ano económico de 2020 mostra que as 

transferências do Orçamento de Estado (Receitas Gerais) €34.764.115,90, 

representam cerca de 68,5% do total da receita efetiva, Projetos I&D, 

€5.791.566,74, representam 11,4% do total da receita efetiva, enquanto as receitas 

próprias, €10.212.860,98, representam 20,1%. 

 

Relativamente ao orçamento inicial previsto da receita, foi recebido no corrente 

ano €52.338.156,76 o que revelou um desvio positivo, relativamente a 2019. Este 

desvio deveu-se ao facto de a UTAD ter apresentado um valor de transferências 

do Orçamento de Estado superior no ano de 2019 e assim como um aumento nas 

verbas provenientes de entidades financiadoras para projetos I&D. 

Seguidamente apresenta-se um mapa com a evolução das receitas recebidas 

durante o exercício de 2020, por fonte de financiamento.  
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RUBRICA RECEBIMENTOS FONTES DE FINANCIAMENTO (n) (Valor €) N-1 

RP RG UE EMP
R 

FUNDOS 
ALHEIOS 

TOTAL 

 
Saldo de gerência anterior 1 176 259,93 0,00 255 577,88 0,00 -254 163,24 1 177 674,57 1 487 081,56 

 
Operações orçamentais [1] 1 176 259,93 

 
255 577,88 

  
1 431 837,81 1 725 643,25 

 
Devolução do saldo oper. 
orçamentais 

       

 
Rec. do saldo devolvido por 
terceiras entidades 

       

 
Operações de tesouraria [A] 0,00 0,00 0,00 0,00 -254 163,24 -254 163,24 -238 561,69 

 
Receita corrente 9 769 516,60 33 662 

104,06 
5 451 523,29 0,00 0,00 48 883 143,95 45 930 003,45 

R1 Receita fiscal        

R11  Impostos Diretos        

R12  Impostos Indiretos        

R2 Contribuições para sistemas de 
proteção social e subsistemas de 
saúde 

       

R3 Taxas, multas e outras 
penalidades 

6 719 077,70 
    

6 719 077,70 7 882 827,26 

R4 Rendimentos de propriedade 
     

  

R5 Transferências Correntes 652 891,27 33 662 
036,26 

5 451 483,43   39 766 410,96 35 985 897,02 

R51 Administrações Públicas 652 891,27 33 662 
036,26 

5 451 483,43   39 766 410,96 35 985 897,02 

R511 Administração Central - Estado 124 273,81 33 662 
036,26 

167 982,22   33 954 292,29 35 985 897,02 

R5111 Administração Central - Estado 
Português 

 
32 682 
345,00 

   
32 682 345,00 31 245 175,00 

R5112 Administração Central - Outras 
entidades 

111 773,81 979 691,26 167 982,22 
  

1 259 447,29 478 729,00 

R5113 Segurança Social 
     

  

R5114 Administração Regional 
     

  

R5115 Administração Local 12 500,00 
    

12 500,00 17 514,75 

R512 Exterior - U E 6 550,00 
 

5 283 501,21 
  

5 290 051,21 3 972 865,53 

R513 Outras 522 067,46 
    

522 067,46 271 612,74 

R52 Subsídios correntes 
     

  

R6 Venda de bens e serviços  2 309 829,93 
    

2 309 829,93 2 039 579,25 

R7 Outras Receitas Correntes 87 717,70 67,80 39,86 
  

87 825,36 21 699,92 
 

Receita de capital 432 913,85 1 101 567,87 338 304,69   1 872 786,41 1 837 203,69 

R8 Venda de bens de investimento 408 300,00     408 300,00  

R9 Transferências de Capital 24 613,85 1 101 567,87 338 304,69   1 464 486,41 1 837 203,69 

R91 Administrações Públicas 24 613,85 1 101 567,87 338 304,69   1 464 486,41 1 837 203,69 

R911 Administração Central - Estado 24 613,85 1 101 567,87 0,00   1 126 181,72 713 778,21 

R9111 Administração Central - Estado 
Português 

       

R9112 Administração Central  - outras 
entidades 

24 613,85 1 101 567,87 
   

1 126 181,72 713 778,21 

R9113 Segurança social 
     

  

R9114 Administração Regional 
     

  

R9115 Administração Local 
     

  

R912 Exterior - U E 
  

338 304,69 
  

338 304,69 1 123 425,48 

R913 Outras 
     

  

R92 Subsídios de capital 
     

  

R10 Outras receitas de capital 
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R11 Reposições não abatidas aos 
pagamentos 

10 430,53 443,97 1 738,76 
  

12 613,26 2 848,70 

 
Receita efetiva [2] 10 212 860,98 34 764 

115,90 
5 791 566,74   50 768 543,62 47 770 055,84 

 
Receita não efetiva [3] 0,00 0,00 1 569 613,14 0,00 0,00 1 569 613,14 918 432,67 

R12 Receita com ativos financeiros 
     

0,00 0,00 

R13 Receita com passivos financeiros 
  

1 569 613,14 
  

1 569 613,14 918 432,67 
 

Soma [4]=[1]+[2]+[3] 11 389 120,91 34 764 
115,90 

7 616 757,76 0,00 0,00 53 769 994,57 50 414 131,76 

 
Operações de tesouraria [B] 

    
958 308,76 958 308,76 177 703,67 

Figura 16. Mapa de Execução da Receita 

2.1.2 Despesa 

A UTAD executou despesa no montante de 49 559 835,49 €. A despesa com 

pessoal assume o peso mais significativo, 38 607 750,63 €, representando 77,9% 

do total da despesa paga. 

As aquisições de bens ascenderam a 4 335 218,81 €, sendo a principal 

componente os encargos com as instalações no montante de 3 601 570,38 €. 

Nestas rubricas registou-se uma diminuição relativamente ao ano anterior.  

As transferências correntes para entidades públicas, privadas e famílias 

ascenderam a 2 363 108,62 €, comparativamente a 2019, regista-se uma 

diminuição acentuado nesta rúbrica.  

As despesas com capital ascenderam a 3 807 298,68 €, tendo as maiores 

componentes sido utilizadas em construções e conservação e reparação de 

edifícios no montante de 3 044 782,98 € e em equipamento básico 436 046,28 €. 

Nestas rubricas registou-se um aumento relativamente ao ano anterior.  

Seguidamente apresenta-se um mapa com a evolução das despesas realizadas 

durante o exercício de 2020, por fonte de financiamento. 
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RUBRICA PAGAMENTOS FONTES DE FINANCIAMENTO (n) N-1 

RP RG UE EMPR FUNDOS 
ALHEIOS 

TOTAL 

 
Despesa corrente 9 180 635,58 33 896 281,55 2 675 619,68  0,00 45 752 536,81 47 488 397,47 

D1 Despesas com o pessoal 4 846 843,22 33 363 383,87 397 523,54  0,00 38 607 750,63 36 838 289,70 

D11 Remunerações certas e 
permanentes 

3 810 305,02 26 775 218,85 252 967,45  
 

30 838 491,32 29 521 162,28 

D12 Abonos  variáveis ou 
eventuais 

97 652,28 44 835,25 31 870,12  
 

174 357,65 268 238,67 

D13 Segurança social 938 885,92 6 543 329,77 112 685,97  
 

7 594 901,66 7 048 888,75 

D2 Aquisição de bens e  
serviços 

2 910 184,12 306 842,61 1 118 192,08  
 

4 335 218,81 6 789 325,78 

D3 Juros e outros encargos 33 587,23 
  

 
 

33 587,23 58 146,68 

D4 Transferências correntes 1 079 329,62 225 923,07 1 057 855,93  0,00 2 363 108,62 3 401 025,28 

D41 Administrações Públicas 1 079 329,62 225 923,07 1 057 855,93  0,00 2 363 108,62 3 401 025,28 

D411 Administração Central - 
Estado 

275 940,00 78 498,81 139 342,80  0,00 493 781,61 463 841,05 

D4111 Administração Central - 
Estado Português 

   
 

 
0,00 0,00 

D4112 Administração Central - 
Outras entidades 

275 940,00 78 498,81 139 342,80 
  

493 781,61 463 841,05 

D4113 Segurança social 
     

0,00 0,00 

D4114 Administração regional 
     

0,00 0,00 

D4115 Administração local 
     

0,00 0,00 

D412 Entidades do setor não 
lucrativo 

30 100,00 21 596,69 17 686,02 
  

69 382,71 82 652,80 

D413 Famílias 757 626,43 122 374,83 767 513,91 
  

1 647 515,17 2 773 721,18 

D414 Outras 15 663,19 3 452,74 133 313,20 
  

152 429,13 80 810,25 

D42 Subsídios correntes 
     

0,00 0,00 

D5 Outras Despesas Correntes 310 691,39 132,00 102 048,13   412 871,52 401 610,03 
 

Despesa de capital 306 878,38 184 346,23 3 316 074,07   3 807 298,68 1 493 896,48 

D6 Aquisição de bens de 
capital 

306 878,38 184 346,23 3 316 074,07   3 807 298,68 1 493 896,48 

D7 Transferências de capital        

D71 Administrações Públicas        

D72 Subsídios de capital        

D8 Outras despesas de capital        
 

Despesa efetiva [5] 9 487 513,96 34 080 627,78 5 991 693,75   49 559 835,49 48 982 293,95 
 

Despesa não efetiva [6]        

D9 Despesa com ativos 
financeiros 

   
    

D10 Despesa com passivos 
financeiros 

   
    

 
Soma [7]=[5]+[6] 9 487 513,96 34 080 627,78 5 991 693,75   49 559 835,49 48 982 293,95 

 
Operações de tesouraria [C] 

    
827311,83 827 311,83 193 305,22 

Figura 17. Mapa de Execução da Despesa 
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2.1.3 Obrigações e compromissos que transitam para 2021 

Seguidamente discriminam-se os compromissos assumidos e obrigações que 

transitam para 2021, por fonte de financiamento.  

Programa Atividade Programa Descrição Valor a transitar 

013 202 313 Saldos RG não Afectas Proj.Cofinanciados 37 362,24 €  

013 202 319 Transferências de RG entre organismos 212 685,33 €  

013 202 359 Transf.RG afet.proj.confi.entre Organism 975,04 €  

013 202 411 Feder - Competitiv e Internacionalização 249 213,24 €  

013 202 412 Feder - Norte 2020 1 019 294,05 €  

013 202 421 Feder-PO Transfronteir. Espanha-Portugal 821,64 €  

013 202 422 Feder - PO Transnacional 51 304,92 €  

013 202 432 Fundo de Coesão - SEUR 39 519,90 €  

013 202 441 FSE-Competitividade Internacionalização 65 730,88 €  

013 202 444 FSE - Norte 2020 3 783,99 €  

013 202 452 FEADER 70 123,82 €  

013 202 482 Receitas Provenientes da UE - Outras 5 278,35 €  

013 202 488 Saldos de Fundos Europeus 953,38 €  

013 202 513 Receitas Próprias (RP) 4 940,04 €  

013 202 522 Saldos de RP transitados 3 068,60 €  

013 202 540 Transferências de RP entre Organismos 2 325,67 €  

013 202 319 Transferências de RG entre organismos 600,00 €  

013 202 513 Receitas Próprias (RP) 7 980,00 €  

013 000 311 Estado RG não Afectas Proj.Cofinanciados 23 247,00 €  

013 193 513 Receitas Próprias (RP) 632 374,60 €  

013 193 513 Receitas Próprias (RP)  167 110,51 €  

Total   2 598 693,20 €  

Figura 18. Obrigações por fonte de financiamento 

2.1.4 Variação do Saldo de Gerência 

O saldo de gerência a transitar é de 4 210 159,08€, não considerando as operações 

de tesouraria. Relativamente ao ano anterior, regista-se um aumento de 2 778 

321,27€. Este saldo vai servir para dar cobertura ao pagamento do valor transitado 

dos descontos, assim como, suporte em forma de adiantamento a projetos de 

investigação. 

Seguidamente discriminam-se os saldos de gerência por fonte de financiamento. 

Em anexo estão discriminados por subcentro. 
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C.Func. Programa Medida Fonte Financiamento Total 

2012 013 016 313 Saldos RG não Afectas Proj.Cofinanciados            231 579,17 €  

2012 013 016 319 Transferências de RG entre organismos            482 749,70 €  

2012 013 016 358 Saldos de RG Afetas a projetos cofinanc            146 931,29 €  

2012 013 016 359 Transf.RG afet.proj.confi.entre Organism            110 445,07 €  

2012 013 016 411 Feder - Competitiv e Internacionalização                    205,64 €  

2012 013 016 412 Feder - Norte 2020            842 975,70 €  

2012 013 016 421 Feder-PO Transfronteir. Espanha-Portugal            252 773,69 €  

2012 013 016 422 Feder - PO Transnacional            102 469,54 €  

2012 013 016 432 Fundo de Coesão - SEUR                    665,81 €  

2012 013 016 441 FSE-Competitividade Internacionalização               88 773,28 €  

2012 013 016 443 FSE - PO Inclusão Social e Emprego            151 686,45 €  

2012 013 016 444 FSE - PO Capital Humano               11 532,09 €  

2012 013 016 452 FSE - Norte 2020                    118,96 €  

2012 013 016 462 FEADER               35 796,00 €  

2012 013 016 482 Receitas Provenientes da UE - Outras               91 616,13 €  

2012 013 016 488 Saldos de Fundos Europeus               43 462,01 €  

2012 013 016 513 Receitas Próprias (RP)                    427,99 €  

2012 013 016 522 Saldos de RP transitados               66 944,01 €  

2012 013 016 540 Transferências de RP entre Organismos               20 762,04 €  

2012 013 095 319 Transferências de RG entre organismos               49 790,44 €  

2012 013 095 513 Receitas Próprias (RP)                 7 200,00 €  

2014 013 018 311 Receitas Gerais (RG)               37 887,91 €  

2014 013 018 313 Saldos de RG não afetas a proj cofinanc               32 768,25 €  

2014 013 018 358 Saldos de RG Afetas a projetos cofinanc                 1 265,53 €  

2014 013 018 441 FSE-Competitividade Internacionalização                              -   €  

2014 013 018 488 Saldos de Fundos Europeus                 2 988,71 €  

2014 013 018 513 Receitas Próprias (RP)         1 258 832,79 €  

2014 013 018 522 Saldos de RP transitados                       26,41 €  

2014 013 095 513 Receitas Próprias (RP)            134 869,47 €  

2014 013 096 513 Receitas Próprias (RP)                              -   €  

2015 013 019 311 Receitas Gerais (RG)                 2 615,00 €  

Total Geral         4 210 159,08 €  

Figura 19. Saldo por fonte de financiamento 

2.2 SASUTAD 

2.2.1 Receita  

Em 2020, os SASUTAD receberam um total de 3 052 489,81 €, tendo transitado de 

saldo do exercício anterior uma verba de 254 128,39€. A análise estrutural dos 

recebimentos relativos a 2020, revela que as transferências do OE representaram 

cerca de 58% do total, menos 19,3% do que no ano anterior. 

Comparando o valor dos recebimentos com o período homólogo, constata-se 

uma diminuição dos fundos líquidos em 2020 em 40%, visto que naquele ano, o 



 

 

 

42 | 126 

 

RELATÓRIO & CONTAS 

CONSOLIDADAS 2020 

total foi de 4 287 473,64 €. A receita relacionada com as receitas próprias 

contribuiu para esta diminuição em -1 325 165,31 €. 

 

 

Rubrica RECEBIMENTOS FONTES DE FINANCIAMENTO (n) N-1 

RP RG UE EMPR FUNDOS 

ALHEIOS 

TOTAL 

 
Saldo de gerência anterior 195 420,02 36 036,45 3 208,22 

 
19 463,70 254 128,39 232 399,42 

 
Operações orçamentais [1] 195 420,02 36 036,45 3 208,22 

  
234 664,69 220 199,54 

 
Dev. do saldo oper. orçamentais 

      

 
Recebimento do saldo devolvido por 

terceiras entidades 

       

 
Operações de tesouraria [A] 

    
19 463,70 19 463,70 12 199,88 

 
Receita corrente 1 213 944,79 1 770 136,00 68 409,02 

  
3 052 489,81 4 287 473,64 

R1 Receita fiscal 
       

R11  Impostos Diretos 
       

R12  Impostos Indiretos 
       

R2 Contribuições para sistemas de proteção 

social e subsistemas de saúde 

       

R3 Taxas, multas e outras penalidades 
       

R4 Rendimentos de propriedade 
       

R5 Transferências Correntes 404 958,27 1 770 136,00 68 409,02 
  

2 243 503,29 2 153 321,81 

R51 Administrações Públicas 404 958,27 1 770 136,00 68 409,02 
  

2 243 503,29 2 153 321,81 

R511 Administração Central - Estado 404 958,27 1 770 136,00 68 409,02 
  

2 243 503,29 2 153 321,81 

R5111 Administração Central - Estado Português 
 

1 770 136,00 
   

1 770 136,00 1 660 00 

R5112 Administração Central - Outras entidades 346 034,15 
    

346 034,15 239 544,15 

R5113 Segurança Social 
       

R5114 Administração Regional 
       

R5115 Administração Local 
       

R512 Exterior - U E 
  

68 409,02 
  

68 409,02 165 736,00 

R513 Outras 58 924,12 
    

58 924,12 88 041,66 

R52 Subsídios correntes 
       

R6 Venda de bens e serviços  808 986,52 
    

808 986,52 2 134 151,83 

R7 Outras Receitas Correntes 
       

 
Receita de capital 

       

R8 Venda de bens de investimento 
       

R9 Transferências de Capital 
       

R91 Administrações Públicas 
       

R92 Subsídios de capital 
       

R10 Outras receitas de capital 
       

R11 Reposições não abatidas aos pagamentos 
      

 
Receita efetiva [2] 1 213 944,79 1 770 136,00 68 409,02 

  
3 052 489,81 4 287 473,64 

 
Receita não efetiva [3] 

       

R12 Receita com ativos financeiros 
       

R13 Receita com passivos financeiros 
       

 
Soma [4]=[1]+[2]+[3] 1 409 364,81 1 806 172,45 71 617,24 

  
3 287 154,50 4 507 673,18 

 
Operações de tesouraria [B] 

    
96 281,04 96 281,04 11 232,76 

Figura 20. Mapa de Execução da receita SASUTAD 
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2.2.2 Despesa  

Quanto à despesa em 2020, foi executada e paga despesa no montante de 3 245 

078,76 €. Os pagamentos ao pessoal (diretos e indiretos) assumem um peso 

significativo (2 035 231,35€), representando cerca de 62.72% do total e mais 

14.20% face ao ano anterior. 

No âmbito das despesas gerais, em 2020, destacam-se: 

▪ As despesas relacionadas com a aquisição de géneros para a confeção de 

refeições, cujos pagamentos ascenderam a 227 525,94 €; 

▪ Os encargos com instalações, tendo os pagamentos atingido o valor de 226 

693,87 €; 

▪ As transferências efetuadas para organismos sem finalidade lucrativa, ao 

abrigo de protocolos, ascenderam a 150 000,00 €; 

▪ As despesas de capital atingiram 52 434,50 €. 

 

 

RUBRICA 
 

PAGAMENTOS FONTES DE FINANCIAMENTO (n) N-1 

RP RG UE EMPR FUNDOS 

ALHEIOS 

TOTAL 

  
Despesa corrente 1 346 142,07 € 1 793 685,86 € 52 816,33 € 0,00 € 0,00 € 3 192 644,26 € 4 220 645,90 € 

D1 
 

Despesas com o pessoal 240 032,58 € 1 776 521,86 € 18 676,91 € 0,00 € 0,00 € 2 035 231,35 € 2 073 220,27 € 

D11 X Remunerações certas e 

permanentes 

34 230,89 € 1 516 385,90 € 15 092,44 € 0,00 € 0,00 € 1 565 709,23 € 1 595 336,70 € 

D12 X Abonos  variáveis ou eventuais 40 541,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40 541,81 € 46 247,59 € 

D13 X Segurança social 165 259,88 € 260 135,96 € 3 584,47 € 0,00 € 0,00 € 428 980,31 € 431 635,98 € 

D2 X Aquisição de bens e  serviços 829 341,77 € 0,00 € 34 139,42 € 0,00 € 0,00 € 863 481,19 € 1 682 396,68 € 

D3 X Juros e outros encargos 456,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 456,81 € 183,92 € 

D4 
 

Transferências correntes 248 711,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 248 711,14 € 442 592,40 € 

D41 
 

Administrações Públicas 248 711,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 248 711,14 € 442 592,40 € 

D411 
 

Administração Central - Estado 248 711,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 248 711,14 € 0,00 € 

D4111 X Administração Central - Estado 

Português 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D4112 X Administração Central - Outras 

entidades 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D4113 X Segurança social 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D4114 X Administração regional 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D4115 X Administração local 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D412 X Entidades do setor não 

lucrativo 

150 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150 000,00 € 220 000,00 € 

D413 X Famílias 98 711,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 98 711,14 € 222 592,40 € 

D414 X Outras 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D42 X Subsídios correntes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D5 X Outras Despesas Correntes 27 599,77 € 17 164,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 44 763,77 € 22 252,63 € 
  

Despesa de capital 52 434,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 52 434,50 € 52 362,59 € 

D6 X Aquisição de bens de capital 52 434,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 52 434,50 € 52 362,59 € 
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D7 
 

Transferências de capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D71 
 

Administrações Públicas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D711 
 

Administração Central - Estado 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D7111 X Administração Central - Estado 

Português 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D7112 X Administração Central - Outras 

entidades 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D7113 X Segurança social 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D7114 X Administração regional 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D7115 X Administração local 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D712 X Entidades do setor não 

lucrativo 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D713 X Famílias 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D714 X Outras 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D72 X Subsídios de capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D8 X Outras despesas de capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  

Despesa efetiva [5] 1 398 576,57 € 1 793 685,86 € 52 816,33 € 0,00 € 0,00 € 3 245 078,76 € 4 273 008,49 € 
  

Despesa não efetiva [6] 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D9 X Despesa com ativos financeiros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D10 X Despesa com passivos 

financeiros 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  
Soma [7]=[5]+[6] 1 398 576,57 € 1 793 685,86 € 52 816,33 € 0,00 € 0,00 € 3 245 078,76 € 4 273 008,49 € 

Figura 21. Mapa de Execução da despesa SASUTAD 

 

2.2.3 Obrigações e compromissos que transitam para 2021 

Seguidamente discriminam-se os valores a de compromissos e obrigações a 

transitar, por fonte de financiamento.  

 

Programa Atividade FF Descrição Valor a transitar 

13019 266 311 RG não afetas a projetos cofinanciados 12 478,42 €  

13019 266 313 Saldos de RG não afetas a projetos cofinanciados (A)  

13019 266 441 Fundo Social Europeu - Competitividade e 

Internacionalização 
 

13019 266 488 Saldos de Fundos Europeus  

13019 266 513 Com outras origens 149 231,80 €  

13019 266 522 Com outras origens 1 914,10 €  

13019 266 540 Transferências de RP entre organismos  

Total  163 624,32 €  

Figura 22. Compromissos a transitar por fonte de financiamento dos SAS UTAD 
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2.2.4 Variação do saldo de gerência  

O saldo que transitou da gerência de 2019 para 2020 totalizou 254 128,39€, sendo 

234 664.69€ saldo orçamental deduzido das operações de tesouraria. 

O saldo que transitou para a gerência de 2021, totaliza 68 440,12 €, sendo 42 

075,74€ de saldo orçamental e 26 364,38 € relativo a operações de tesouraria. Em 

síntese, ocorreu uma variação negativa relativamente ao saldo do ano anterior em 

-185 688,27€. 
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3. ANÁLISE ECONOMICO-FINANCEIRA 

Desde 1 de janeiro de 2018, a UTAD adotou o normativo contabilístico 

denominado “SNC-AP” (Sistema de Normalização Contabilística para as 

Administrações Públicas). Decorrente da aplicação da FAQ 42 - Setor Público – 

SNC-AP - Transferências obtidas com condições decorrentes de acordos ou 

contratos, as demonstrações financeiras relativas ao ano de 2019 foram 

reexpressas, conforme consta no anexo às demonstrações financeiras, pelo que 

as demonstrações financeiras consolidadas de 2020 são comparáveis com 2019. 

Apresentamos um resumo com o impacto desta reexpressão: 

Rubrica 2019 
2019  

Reexpresso 
Ajustamento 

   Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis 18.145.445,96 3.640.019,33 (14.505.426,63) 

   Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis 6.055.208,09 6.387.021,13 331.813,04 

   Outras contas a pagar 20.480.016,70 5.642.777,03 (14.837.239,67) 

 

 

O perímetro de consolidação da UTAD inclui as seguintes entidades controladas: 

Serviços de Ação Social da UTAD e a Rádio Universidade do Marão – Cooperativa 

Radio, CRL. 

3.1 ANÁLISE DO BALANÇO CONSOLIDADO 

As demonstrações financeiras consolidadas da UTAD relativas ao exercício de 

2020 (Figura 24), apresentam um ativo de 58 578 536,82 €, o que representa um 

aumento de 2 973 130,22 €, acompanhado por uma diminuição do passivo de – 

373 307,66 €, totalizando este 15 695 869,41 €. 

 

Rubrica 2020 2019 2018 

2017 

SNC-AP 

Ativo                58 578 536,82 €                55 605 406,60 €                69 413 289,82 €   52.108.272,46  

Património líquido               42 882 667,41 €                39 536 229,53 €                41 651 072,59 €   43.025.345,14  

Passivo               15 695 869,41 €                16 069 177,07 €                27 762 217,23 €   9.082.927,32  

Figura 23. Composição do Balanço consolidado 
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Em 2020, o ativo sofreu um aumento de cerca de 2 973 130,22 € (5,35%) que é 

essencialmente explicado pelo aumento em “Caixa e depósitos” e em “Outras 

contas a receber”. 

No que respeita à dívida de clientes e utentes, verificou-se uma redução em 317 

104,19 €. 

No que respeita ao Património líquido consolidado, a variação positiva ocorrida 

está relacionada com os resultados do período no montante de 2 539 354,60€. 

Decorrente destes factos, o peso relativo do Património líquido consolidado 

sofreu um aumento de 2,96%, de 71% para 73%, relativamente ao total do ativo e 

um aumento de 8,46% face a 2019. 

 

No que diz respeito ao Passivo, este em termos absolutos diminui 373 307,66€. 

De referir o decréscimo das rubricas Fornecedores, Estado e outros entes públicos 

e Fornecedores de investimentos. 

 

 

Figura 24. Estrutura de balanço 

 

Todas as rubricas do ativo estão valorizadas pelo custo de aquisição (princípio do 

custo histórico) e os itens mais antigos, que não apresentavam qualquer tipo de 

registo, pela avaliação feita por um técnico aquando da regularização do 

património da UTAD. 
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Figura 25. Estrutura do Ativo Consolidado 

 

Conforme já referido, o valor do ativo apresenta um aumento de 5,35%, justificado 

pelo valor da rubrica de devedores por transferências e subsídios. Esta dívida 

ascende, em 2020, a €3.272.268,17€ e está relacionada com os projetos 

cofinanciados, destacando-se os projetos INTERACT_NORTE-01-0145-FEDER-

000017, Grant Agreement nº1359344-ECO-GATE, UniRCell _ nº 16422, NASPA-

EAPA_451/2016, PROGRAMA DOUTORAL "AgriChains". De referir ainda que 

existem projetos onde foi executada despesa e apresentados os respetivos 

pedidos de pagamento, estando a instituição a aguardar a análise pelos 

organismos coordenadores e o respetivo reembolso. 

No que respeita à dívida de clientes, contribuintes e utentes, o montante mais 

relevante está relacionado com as dívidas de alunos relativas a propinas. O 

montante da dívida de alunos, líquida de imparidades acumuladas, encontra-se 

detalhado como segue: 

Dívida alunos 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 

Propinas - 1º, 2º e 3º ciclo       

Ano letivo 2020/2021 (dívida vincenda) 3.016.430,27 - - 

Ano letivo 2020/2021 (dívida vencida) 540.870,66 - - 

Ano letivo 2019/2020 (dívida vincenda) 0,00 3.360.242,76 - 

Ano letivo 2019/2020 (dívida vencida) 394.153,47 626.839,24 - 

Ano letivo 2018/2019 (dívida vincenda) - - 3.811.107,59 

Ano letivo 2018/2019 (dívida vencida)  - 464.617,65 711.459,57 

Ano letivo 2017/2018 (dívida vencida) - - 433.501,93 

Outras propinas 24.200,00 21.860,00 88.825,00 

TOTAL 3.975.654,40 4.473.559,65 5.044.894,09 

Figura 26.  Dívida alunos 
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A dívida de alunos inclui o valor faturado a entidades relativo a propinas. 

No que respeita à dívida de alunos, nos últimos anos, a UTAD tem implementado 

um conjunto de procedimentos com vista a uma cobrança mais eficaz, tendo 

iniciado em janeiro de 2019 o processo de cobrança coerciva através da 

Autoridade Tributária.  

No ano de 2020, o impacto desta iniciativa permitiu o recebimento por esta via foi 

de €268.246,49, que inclui propinas, multas e emolumentos.  

No que respeita aos ativos não correntes verificou-se um aumento de 853.925,09€ 

(+1,90%). Os investimentos em ativos fixos tangíveis, excluindo o investimento em 

ativos em curso, ascenderam a 589.638,97€  na UTAD e 51.551,55€ nos SASUTAD. 

De realçar o investimento com vista à melhoria da eficiência energética que se 

encontra registado como ativo em curso no montante de €2.759.386,26 e o 

investimento realizado para a estruturação do eixo ciclável estruturante no 

Campus da UTAD - FASE 1 - CICLOVIA UTAD, que se encontra registado como ativo 

em curso no montante de €1.275.145,40. O investimento com vista à melhoria da 

eficiência energética está a ser executado ao abrigo do Programa Operacional 

Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos/POSEUR. Este programa prevê a 

atribuição de subsídio reembolsável em função da poupança energética obtida 

pela instituição. No que concerne ao investimento realizado para a estruturação 

do eixo ciclável estruturante no Campus da UTAD - FASE 1 - CICLOVIA UTAD, este 

está a ser executado ao abrigo do Financiamento NORTE-05-1406-FEDER-000185. 

Os restantes investimentos realizados dizem respeito a equipamento básico, 

nomeadamente, relacionados com equipamentos de laboratório e informático.  

Por último, a rubrica de Caixa e depósitos ascendeu a 4.164.980,76, 

representando  cerca de 7% do total do ativo.  
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2020 2019   

Estrutura do Passivo Valor Peso (%) Valor Peso (%) Variação 

 Passivo não corrente      

   Provisões 58 030,86 0,37%          58 030,86 €  0,36%                    -   €  

   Financiamentos obtidos 2 488 045,81 15,85%        918 432,67 €  0,6%   1 569 613,14 €  

 Passivo corrente           

   Fornecedores 248645,80 1,58%     1 002 674,76 €  6,24% -   754 028,96 €  

   Adiantamentos de clientes, 

contribuintes e utentes 
1 009,20 0,01%               960,00 €  0,01%               49,20 €  

   Estado e outros entes públicos 110521,28 0,70%     1 467 365,63 €  9,13% -1 356 844,35 €  

   Fornecedores de investimentos 17 770,67 0,11%        591 914,99 €  3,68% -   574 144,32 €  

   Outras contas a pagar 6 913 308,77 44,05%     6 387 021,13 €  39,75%      526 287,64 €  

   Diferimentos 5 858 537,02 37,33%     5 642 777,03 €  35,12%      215 759,99 €  

Total 15 695 869,41 100%   16 069 177,07 €  100% -   373 307,66 €  

Figura 27. Estrutura do Passivo 

 

 

Figura 28. Estrutura do Passivo 

 

No que respeita ao passivo consolidado, as rubricas que apresentam maior 

relevância são as rubricas de outras contas a pagar e de diferimentos. A rubrica 

de outras contas a pagar reflete o encargo com as férias e subsídio de férias 

apurado. No que diz respeito à rubrica dos diferimentos, esta reflete a 

especialização efetuada do montante de propinas no valor de 3 792 810,61 € e 

transferências e subsídios no valor de 1.634.715,83 €. A política relacionada com 

a periodização dos gastos e rendimentos é a seguinte para estas áreas: 
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- propinas: no ano de 2020 são considerados no período o correspondente a 8 

meses do ano letivo 2019/2020 e 4 meses do ano letivo 2020/2021, tendo por base 

a informação a 31 de dezembro de 2020; 

- transferências e subsídios: os subsídios recebidos destinados a financiar 

despesas correntes são registados como rendimento do período (“Transferências 

e Subsídios Correntes Obtidos”) na parte correspondente aos gastos incorridos 

durante o período, independentemente do momento do recebimento dos 

mesmos, pelo que o a rubrica no passivo reflete o montante por executar dos 

contratos celebrados. Os projetos mais relevantes que justificam o diferimento 

em 31 de dezembro de 2020 são os projetos ERASMUS, o financiamento da FCT 

dos Centros de Investigação – Financiamento base e programático, e os projetos 

no âmbito do Horizonte 2020: Grant Agreement nº727577-AgriLink-H2020, 

Clim4Vitis-nº810176_H2020-WIDESPREAD, e Grant Agreement nº860787-

PyroLife_H2020; 

No que respeita ao património líquido consolidado, verificou-se um aumento em 

2020 de 8,46%, o que representa cerca de 73,21% do ativo. As variações ocorridas 

estão relacionadas essencialmente com a rubrica de Outras variações no 

património líquido que inclui, nomeadamente, as Transferências e subsídios para 

aquisição de ativos depreciáveis e com o resultado líquido positivo de 2 539 

354,60€. De acordo com o SNC-AP, os subsídios relacionados com ativos 

depreciáveis são inicialmente registados na rubrica de Outras variações no 

património líquido sendo transferidos para resultados como rendimentos 

proporcionalmente ao respetivo gasto de depreciação e amortização dos bens 

investidos. Em 2020, foi imputado o valor do subsídio referente ao investimento 

relacionado com a Ciclovia UTAD.. 

A rubrica de Resultados transitados apresenta um saldo -€3 895 002,19 (2019: -

€3 002 076,82) e compreende os resultados líquidos acumulados de períodos 

anteriores, as regularizações que não afetaram os resultados do período, bem 

como os ajustamentos relacionados com a aplicação pela primeira vez do SNC-AP. 

Em 2020 a variação resultou, da aplicação do resultado líquido de 2019 de - €661 

495,60, bem como do ajustamento no valor da rubrica de Outras variações no 

património líquido (231.429,77 euros). 

 

3.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS 

O resultado líquido do período foi positivo em 2 539 354,60€, (- 661 495,60 € em 

2019), tendo registado um aumento expressivo face ao ano anterior. A variação 
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ocorrida está, essencialmente, relacionada com a diminuição ocorrida no CMVMC 

e com fornecimentos e serviços externos no montante de 3 635 374 €. 

 

Figura 29. Resultado líquido do período 

 

3.3 ESTRUTURA DE RENDIMENTOS 

A análise aos rendimentos permite verificar que no período ocorreu uma 

diminuição de cerca de 4,32%. Esta diminuição é justificada, essencialmente, pela 

diminuição das Prestações de serviços e Impostos e taxas. 

 2020 2019 Variação 

Rendimentos Valor (€) Peso (%) Valor (€) Peso (%) Absoluta % 

Impostos e taxas 6 770 270,94 13,19% 7 507 677,48 13,99% -737 406,54 -9,82% 

Vendas 185 447,50 0,36% 308 306,07 0,57% -122 858,57 -39,85% 

Prestações de serviços  2 543 350,35 4,95% 3 603 666,88 6,72% -1 060 316,53 -29,42% 

Transf correntes e subsídios à explor. 
obtidos 

40 239 336,99 78,38% 40 383 206,73 75,26% -143 869,74 -0,36% 

Imparidade de dívidas a receber 
(perdas/reversões)  

24 533,62 0,05% 119 122,96 0,22% -94 589,34 -79,40% 

Aumentos/reduções de justo valor 54 375,55 0,11% 0,00 0,00% 54 375,55 ! 

Outros rendimentos e ganhos 1 520 341,52 2,96% 1 734 413,62 3,23% -214 072,10 -12,32% 

  51 337 656,47  53 656 393,74 100,00% -2 318 737,27 -4,32% 

Figura 30. Estrutura de rendimentos  

 

4 893 833,06
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Figura 31. Estrutura dos rendimentos consolidados 

 

Em 2020, os rendimentos consolidados totalizaram 51 337 656,47 €, o que reflete 

uma diminuição de -2 318 737,27 € no período. Para esta variação contribuiu a 

redução significativa no volume de negócios do grupo, impulsionada pela 

redução do valor das Prestações de serviços dos SASUTAD e pelo valor da 

redução em “Impostos e Taxas” da UTAD. 

Os rendimentos relativos a Impostos e taxas sofreram uma redução de 9,82 %, 

devido essencialmente à redução do valor da propina no ano letivo 2020/21 

apesar de se verificar um ligiro aumento no número de estudantes de cerca de 

1,12%. Este aumento foi consistente em todos os ciclos. Importa referir que se 

verifica um aumento do número de estudantes desde o ano letivo 2016/2017. 

Ano letivo Número Estudantes 

2010/11 7.531 

2011/12 7.490 

2012/13 7.278 

2013/14 7.079 

2014/15 6.784 

2015/16 6.894 

2016/17 6.609 

2017/18 6.651 

2018/19 6.708 

2019/20 7.211 

2020/21 7.292 

Figura 32. Evolução do número de estudantes 

No que respeita às Vendas e prestações de serviços, esta rubrica totalizou, em 

2020, 2 728 797,85 € (3 911 972,95 € em 2019). As receitas relacionadas com 
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alojamento, refeições e atividades desportivas, registaram uma variação muito 

significativa (- 1 181 794 €).  

Importa referir que o valor de € 24 533,62 referente a “Imparidade de dívidas a 

receber” refere-se ao valor líquido do reforço de imparidades em clientes e alunos 

e a reversão desta imparidade. A reversão líquida da imparidade está em grande 

parte relacionada com a dívida de alunos. 

Os Outros rendimentos representam 2.96 % dos rendimentos e integram 

essencialmente os rendimentos decorrente da imputação de subsídios 

relacionados com ativos depreciáveis (1.244.692,81€). 

 

3.4 ESTRUTURA DE GASTOS CONSOLIDADOS 

Em 2020, os gastos também sofreram uma diminuição de cerca de 10.16%, tendo 

o peso dos gastos com pessoal mantendo-se praticamente estável em relação a 

2019.  

 

  2020 2019 Variação  

Gastos Valor (€) Peso (%) Valor (€) 
Peso 
(%) 

Absoluta % 

       

Custo das merc. vend. e das mat. 
consum. 

-290 279,38 0,59% -927 915,67 1,71% 637 636,29 -68,72% 

Fornecimentos e serviços externos -4 284 405,49 8,78% -7 282 142,82 13,41% 2 997 737,33 -41,17% 

Gastos com o pessoal -39 248 848,41 80,44% -39 451 347,69 72,63% 202 499,28 -0,51% 

Transferências e subsídios concedidos -2 130 234,36 4,37% -3 215 051,68 5,92% 1 084 817,32 -33,74% 

Prestações sociais -21 660,00 0,04% -27 513,00 0,05% 5 853,00 -21,27% 

Provisões (aumentos/reduções) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00   

Outros gastos e perdas -468 395,77 0,96% -617 399,58 1,14% 149 003,81 -24,13% 

Gastos/revers. de deprec e de 
amortização 

-2 354 402,93 4,82% -2 796 303,93 5,15% 441 901,00 -15,80% 

  -  48 798 226,34   100,00% -   54 317 674,37    100,00%      5 519 448,03    -10,16% 

Figura 33. Estrutra de Gastos 
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Figura 34. Estrutura de gastos consolidados 

O total de gastos consolidados do Grupo no exercício de 2020 representaram uma 

diminuição de 5 519 448,03  relativamente ao ano anterior. Esta variação deve-se, 

essencialmente, à diminuição do gasto com Fornecimentos e serviços externos, 

Transferências e subsídios concedidos e gastos com as 

Depreciações/amortizações. 

Quanto às Depreciações e amortizações o valor do período corresponde à 

aplicação da vida útil estimada para cada um dos bens, tendo o Grupo optado por 

adotar as taxas de depreciação e amortização do CC2 para os bens adquiridos 

após 1 de janeiro de 2018, com a exceção da rubrica de edifícios e outras 

construções. 

No que respeita aos Fornecimentos e serviços externos a redução deste gasto 

verifica-se em todas as subcontas, sendo de destacar as rubricas de Trabalhos 

especializados, Conservação e reparação, Produtos químicos e de laboratórios, 

Eletricidade e gás, assim como Deslocações e estadas.  

Relativamente às Transferências correntes, a redução está relacionada com o valor 

dos encargos relativos a bolsas de investigação. 

Os gastos com Pessoal registaram uma diminuição de 0,51% (€202.499,28). Esta 

rubrica é a que representa um peso mais significativo no total dos gastos (80,43%). 

A variação ocorrida é explicada pela diminuição de despesas de abonos variáveis 

e eventuais, nomeadamente ajudas de custo, decorrente do período pandémico 

do COVID-19.  

Assim, no que respeita ao número de funcionários o Grupo apresenta, em 2020, 

1.066 trabalhadores (539 docentes, 501 não docentes, 23 investigadores e 3 da 

RUM).  
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No que respeita aos docentes e investigadores, a distribuição por categoria é a 

seguinte: 
 

  

Pessoal  2020 2019 

Pessoal docente 539 575 

Investigadores 23 18 

Figura 35. Pessoal docente e investigadores 
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3.5  RÁCIOS ESTRUTURA DO GRUPO 

  
2020 2019 

Liquidez Geral 0,97 0,70 

Ativo Corrente 12 719 248,53 € 10 600 043,40 € 

Passivo Corrente 13 149 792,74 € 15 092 713,54 € 

      

Liquidez Imediata 0,32 0,10 

Disponibilidades 4 164 980,76 € 1 436 665,80 € 

Passivo Corrente 13 149 792,74 € 15 092 713,54 € 

      

Rentabilidade do Patrimonio 5,92 -1,67 

Resultados Liquidos 2 539 354,60 € -661 495,60 € 

Patrimonio Liquido 42 882 667,41 € 39 536 229,53 € 

*100     

      

Resultados Operacionais do Ativo 4,34 -1,19 

Resultados Operacionais 2 539 430,13 € -661 280,63 € 

Ativo 58 578 536,82 € 55 605 406,60 € 

*100     

      

Autonomia Financeira 0,73 0,71 

Patrimonio Liquido 42 882 667,41 € 39 536 229,53 € 

Ativo 58 578 536,82 € 55 605 406,60 € 

      

Solvabilidade 2,73 2,46 

Patrimonio liquido 42 882 667,41 € 39 536 229,53 € 

Passivo 15 695 869,41 € 16 069 177,07 € 

      

Endividamento 0,27 0,29 

Passivo 15 695 869,41 € 16 069 177,07 € 

Ativo 58 578 536,82 € 55 605 406,60 € 

      

      

Disponibilidades 4 164 980,76 1 436 665,80 

Ativo Corrente 12 719 248,53 10 600 043,40 

Ativo 58 578 536,82 55 605 406,60 

Patrimonio liquido 42 882 667,41 39 536 229,53 

Passivo 15 695 869,41 16 069 177,07 

Passivo Corrente 13 149 792,74 15 092 713,54 

Fornecedores 248 645,80 1 002 674,76 

Resultados Operacionais 2 539 430,13 -661 280,63 

Resultado Liquido 2 539 354,60 -661 495,60 

Figura 36. Rácios de estrutura do grupo para 2020 
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4. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS 

4.1 BALANÇO CONSOLIDADO 

      Unidade: Euro     

 NOTAS 31.12.2020 
31.12.2019 

Reexpresso * 

 ATIVO  

  

  

Ativo não corrente       

 Ativos fixos tangíveis 2, 5 45.622.823,00 44.807.188,40 

 Ativos intangíveis 2, 3 79.415,29 76.624,80 

Outros ativos financeiros 20 157.050,00 121.550,00 

    45.859.288,29 45.005.363,20 

Ativo corrente       

 Inventários 2, 10 149.462,62 179.457,71 

 Devedores por transferências e subsídios  2, 18 3.272.268,17 3.640.019,33 

 Clientes, contribuintes e utentes 2, 18 4.800.083,25 5.117.187,44 

 Estado e outros entes públicos 18 5.003,96 5.090,99 

 Outras contas a receber 2, 18 255.379,40 143.459,50 

 Diferimentos 2, 23 72.070,37 78.162,63 

 Caixa e depósitos 2, 18 4.164.980,76 1.436.665,80  
  12.719.248,53 10.600.043,40 

Total do Ativo   58.578.536,82 55.605.406,60 

PATRIMÓNIO LÍQUIDO       

 Património/Capital   31.081.952,21 31.081.952,21 

 Reservas  3.260,87 - 

 Resultados transitados 2, 23 (3.895.002,19) (3.002.076,82) 

 Outras variações no património líquido 2, 23 13.153.101,92 12.116.911,56 

 Resultado líquido do período   2.539.354,60 (661.495,60) 

 Interesses que não controlam  - 938,17 

Total do Património Líquido   42.882.667,41 39.536.229,53 

        

PASSIVO       

 Passivo não corrente       

 Provisões 15   58.030,86   58.030,86  

 Financiamentos obtidos 18 2.488.045,81 918.432,67 

    2.546.076,67  976.463,53  

 Passivo corrente       

 Fornecedores 18  248.645,80 1.002.674,76 

 Adiantamentos de clientes, contrib. e utentes 18 1.009,20 960,00 

 Estado e outros entes públicos 18 110.521,28 1.467.365,63 

 Fornecedores de investimentos 2,18 17.770,67 591.914,99 

 Outras contas a pagar 2,18 6.913.308,77 6.387.021,13 

 Diferimentos 2, 23 5.858.537,02 5.642.777,03 

  
 

13.149.792,74 15.092.713,54 

Total do Passivo 
 

15.695.869,41 16.069.177,07 

Total do Património Líquido e Passivo 
 

58.578.536,82 55.605.406,60 

* Valores após reexpressão conforme detalhe na nota 1.3 

As notas anexas fazem parte destas Demonstrações Financeiras Consolidadas  



 

 

 

61 | 126 

 

RELATÓRIO & CONTAS 

CONSOLIDADAS 2020 

4.2 DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS RESULTADOS POR NATUREZA 

Unidade: Euro 

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 31.12.2020 31.12.2019 

Impostos e taxas 2.14 6 770 270,94 7 507 677,48 

Vendas 2, 7 185 447,50 308 306,07 

Prestações de serviços  2, 7 2 543 350,35 3 603 666,88 

Transferências correntes e subsídios à exploração 

obtidos 
2, 8 40 239 336,99 40 383 206,73 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias 

consumidas 
2, 5, 6 -290 279,38 -927 915,67 

Fornecimentos e serviços externos 2,14 -4 284 405,49 -7 282 142,82 

Gastos com o pessoal 2,14 -39 248 848,41 -39 451 347,69 

Transferências e subsídios concedidos 2,14 -2 130 234,36 -3 215 051,68 

Prestações sociais  -21 660,00 -27 513,00 

Imparidade de inventários (perdas/reversões) 2, 5, 6 0,00 0,00 

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)  2, 5 24 533,62 119 122,96 

Aumentos/reduções de justo valor  54 375,55 0,00 

Outros rendimentos e ganhos 2, 14 1 520 341,52 1 734 413,62 

Outros gastos e perdas 2, 14 -468 395,77 -617 399,58 

     

Resultado antes de depreciações e gastos de 

financiamento 

 4 893 833,06 2 135 023,30 

       

Gastos/reversões de depreciação e de 

amortização 
2, 3, 4 -2 354 402,93 -2 796 303,93 

Imparidade de investimentos 

depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 

 0,00 0,00 

       

Resultado operacional (antes de gastos de 

financiamento) 

 2 539 430,13 -661 280,63 

       

Resultado antes de impostos  2 539 430,13 -661 280,63 

       

Imposto sobre o rendimento  (705,54) (161,35) 

    

Resultado líquido do período 
 

2.538.724,59  (661.441,98)  

    

Resultado líquido do período atribuível a:  -  

Detentores do capital da entidade-mãe  2.539.354,60 (661.495,60) 

Interesses que não controlam  (630,01) 53,62 

 

As notas anexas fazem parte destas Demonstrações Financeiras Consolidadas 
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4.3 DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO 

31 de dezembro de 2020 
Unidade: Euro 

    

Nota

s 

Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da entidade que controla  Total do 

património 

líquido 

Descrição   Capital/ 

Património 

Subscrito 

Reservas 

decorrentes 

da 

transferênci

a de 

ativos 

Reservas e 

Resultados 

Transitados 

Ajustamen

tos em 

ativos 

financeiros 

Outras 

variações no 

património 

líquido 

Resultado 

líquido do 

período 

Total Interess

es que 

não 

controla

m 

 

 
                     

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO (1)   31.081.952,21  - (3.002.076,82)  -  12.116.911,56 (661.495,60) 39.535.291,35 938,17 39.536.229,53 
 

                     

ALTERAÇÕES NO PERÍODO                  -    -  

Transferências e subsídios de capital   2,14         1.027.787,64   1.027.787,64 (308,17) 1.027.479,47 

Outras alterações reconhecidas no 

Património Líquido 

  2,   
  

 (889.664,50) -  8.402,72  661.495,60 
 (219.766,18)  -   (219.766,18)  

 
(2)    -   - (889.664,50)  -  1.036.190,36  661.495,60 808.021,46  (308,17)  807.713,29 

 
                     

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)             2.539.354,60 2.539.354,60 (630,01) 2.538.724,59 
 

                      

RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)             3.347.376,06 3.347.376,06  3.347.376,06 

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE 

CAPITAL NO PERÍODO 

     -   -   -   -  -   -   -    -  

 
(5)    -   -   -   -  -   -   -  -  -  

 
                     

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO (6)=(1)+(2)+(3)+(

5) 

  
31.081.952,21  - (3.891.741,32)  -  13.153.101,92 2.539.354,60 42.882.667,40 - 42.882.667,41 

As notas anexas fazem parte destas Demonstrações Financeiras Consolidadas  
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4.4 DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DE FLUXOS DE CAIXA DO PERÍODO  

 

 

  Notas 2020 2019 

Fluxos de Caixa das atividades opera.       

Recebimentos de clientes   2 569 342,17   2 728 021,10   

Recebimentos de contribuintes       

Recebimentos de transferências e subsídios correntes   41 505 327,96   37 442 826,02   

Recebimentos de utentes   7 209 105,24   8 883 939,51   

Pagamentos a fornecedores   -4 992 963,16   -7 710 380,85   

Pagamentos ao pessoal   -20 990 415,92   -20 867 055,26   

Pagamentos a contribuintes / utentes       

Pagamentos de transferências e subsídios   -1 948 122,04   -3 319 467,54   

Pagamentos de prestações sociais   -98 711,14   -222 592,40   

Caixa gerada pelas operações   23 253 563,11   16 935 290,58   

Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento       

Outros recebimentos / pagamentos   -20 003 310,73   -18 682 913,44   

Fluxos de caixa das atividades opera. (a)   3 250 252,38  -1 747 622,86   

Fluxos Caixa atividades de investimento       

Pagamentos respeitantes a:       

Ativos fixos tangíveis   -3 731 403,02   -1 553 427,11   

Ativos intangíveis   48 967,39     

Propriedades de investimento       

Investimentos financeiros       

Outros ativos       

Recebimentos provenientes de:       

Ativos fixos tangíveis       

Ativos intangíveis       

Propriedades de investimento       

Investimentos financeiros       

Outros ativos       

Subsídios ao investimento   68 409,02   165 736,00   

Transferências de capital   1 464 486,41   1 837 203,69   

Juros e rendimentos similares       

Dividendos       

Fluxos caixa atividades investimento (b)   -2 149 540,20   449 512,58   

Fluxo Caixa actividades de financiamento       

Recebimentos provenientes de:       

Financiamentos obtidos   1 569 613,14   918 432,67   

Realizações capital e outros inst. capital       

Cobertura de prejuízos       

Doações   58 924,12   88 041,66   

Outras operações de financiamento       

Pagamentos respeitantes a:       

Financiamentos obtidos       

Juros e gastos similares     -48,70   

Dividendos       

Redu capital e outros instrumentos capital       

Outras operações financiamento       

Fluxos caixa atividades financiamento (c)   1 628 537,26   1 006 425,63   

Variação caixa e equivalentes (a+b+c)   2 728 314,96   -291 684,65   

Efeito das diferenças de câmbio       

Caixa e Equivalentes Caixa início período   1 436 665,80   1 728 350,45   

Caixa e Equivalentes Caixa fim período   4 164 980,76   1 436 665,80   

        

CONCILIAÇÃO CAIXAS E EQUIV E SALD GERÊNCIA       

Caixa e seus equivalentes no início do períod   1 436 665,80   1 728 350,45   

- Equivalentes a caixa no início do períod       

+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa       
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- Variações cambiais caixa início período       

= Saldo da gerência anterior   1 436 665,80   1 728 350,45   

De execução orçamental   1 671 365,34   1 954 712,26   

De operações de tesouraria   -234 699,54   -226 361,81   

        

Caixa e seus equivalentes no fim do períod   4 164 980,76   1 436 665,80   

- Equivalentes a caixa no fim do período       

+ Parte do saldo de gerência que não constitui equival. de caixa       

- Variações cambiais de caixa fim do perio       

= Saldo da gerência seguinte   4 164 980,76   1 436 665,80   

De execução orçamental   4 261 782,69   1 671 365,34   

De operações de tesouraria   -96 801,93   -234 699,54   

 

As notas anexas fazem parte destas Demonstrações Financeiras Consolidadas
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4.5 ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS 

Notas explicativas às demonstrações financeiras consolidadas do período findo em 

31 de dezembro 2020 

1. Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico 

 

1.1. Identificação da entidade, período de relato 

As demonstrações financeiras consolidadas do Grupo Universidade de Trás-Os-Montes e Alto 

Douro (Grupo) foram preparadas em conformidade com o referencial do Sistema de 

Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei 

nº 192/2015, de 11 de setembro. 

A UTAD tem a sua sede na Quinta de Prados, apartado 1013, na cidade de Vila Real, sendo tutelada 

pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), número de pessoa coletiva 501 

345 361, com Código da classificação orgânica nº 09 1 03 49 00. 

 

Entidades que integram o perímetro de consolidação: 

▪ Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

A Universidade é uma pessoa coletiva de direito público dotada de autonomia estatutária, 

científica, pedagógica, administrativa, financeira, patrimonial e disciplinar, podendo realizar ações 

com outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, participando ou criando 

associações com ou sem fins lucrativos, tendo como limite as finalidades e interesse da Instituição. 

▪ Serviços de Ação Social da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Os Serviços de Ação Social (SASUTAD) têm a sua sede na Quinta de Prados, na cidade de Vila Real 

e estão sob a tutela do MCTES e número de Pessoa Coletiva 600 039 366. A presidência do 

Conselho de Ação Social é exercida pelo Reitor. 

Os SASUTAD são uma unidade da UTAD, dotada de autonomia administrativa e financeira. 
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▪ Rádio Universidade do Marão, Cooperativa Rad., CRL 

A rádio é um órgão de comunicação social vocacionado para servir a comunidade de Vila-Real e 

concelhos limítrofes, nomeadamente, prestando informação sobre os vários domínios da vida 

social e coletiva. O seu estatuto editorial rege-se por parâmetros de deontologia de ética inerentes 

ao serviço público que pretende prestar.   

A RUM, designada de Universidade FM, começou a emitir de uma cave do edifício ex-DRM, em Vila 

Real, em 5 de Maio de 1986. A partir de 1 de dezembro de 1989 passou a deter licença para o 

concelho de Vila Real e instalou os estúdios na Quinta do Espadanal. Deste 2004, tem os estúdios 

em uma das residências universitárias da UTAD. 

Relativamente às demais entidades com as quais a Universidade tem relações de participação ou 

associação, não existe controlo nem influência significativa nem qualquer outra das condições 

necessárias à integração das respetivas contas nas contas consolidadas do Grupo Público, pelo 

que são relevadas nas contas na rubrica “Outros Ativos financeiros” do Ativo não Corrente.  

 

As notas respeitam a numeração sequencial definida no SNC-AP. As notas cuja numeração é 

omissa não são aplicáveis ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das 

demonstrações financeiras consolidadas. 

Os valores constantes das demonstrações financeiras consolidadas do período findo em 31 de 

dezembro de 2020, são inteiramente comparáveis com os valores do exercício de 2019. 

Todos os montantes apresentados nestas notas explicativas são apresentados em euros, salvo se 

expressamente referido em contrário. 

 

I – Legislação 

O Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro é uma Pessoa Coletiva de Direito Público, com 

autonomia administrativa, financeira e património próprio, criado pelo Decreto Lei 60/86 de 22 

de março, com NIPC n.º 501 346 361, com sede em Vila Real. 
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II - Estrutura organizacional da Universidade 

São órgãos da Universidade: 

• O Conselho Geral 

• O Reitor 

• O Conselho de Gestão 

• O Provedor do Estudante 

• O Conselho Académico 

• O Conselho de Ação Social 

• A Comissão de Ética 

O Conselho Geral pode, por iniciativa própria ou do Reitor, criar outros órgãos de natureza 

consultiva, definindo a respetiva composição e competências. A organização da UTAD em 2020, 

no âmbito da reorganização aprovada, pode ser esquematizada da seguinte forma: 
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No que respeita à organização institucional, a UTAD organiza-se em unidades distintas quanto aos 

objetivos, estrutura, autonomia e natureza: 

− Unidades de Ensino e Investigação - Escolas 

− Unidades de Investigação - Centros de Investigação 

− Serviços 

− Serviços de Ação Social 

− Outras Unidades 

 

Descrição sumária das atividades 

• Escolas 

As unidades de ensino e investigação, também designadas por Escolas, são de natureza 

universitária ou politécnica. 

As escolas de natureza universitária são unidades orgânicas vocacionadas para a realização 

continuada de tarefas de ensino, investigação, transferência de ciência e tecnologia, de difusão de 

cultura e de prestação de serviços especializados, gozando de autonomia científica, pedagógica e 

administrativa. Atualmente existem as seguintes Escolas: 

− Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias (ECAV) 

− Escola de Ciências Humanas e Sociais (ECHS) 

− Escola de Ciências e Tecnologia (ECT) 

− Escola de Ciências da Vida e do Ambiente (ECVA) 

A Escola Superior de Saúde, de natureza politécnica, encontra-se orientada para a criação, 

transmissão e difusão da cultura e do saber de natureza profissional, através da articulação do 

estudo, do ensino, da investigação orientada e do desenvolvimento experimental. É uma unidade 

orgânica com autonomia científica, pedagógica e administrativa, definida em Estatutos próprios e 

adequados aos da UTAD. 

• Centros de Investigação 

Os centros de investigação são estruturas direcionadas para a realização de tarefas de investigação, 

de transferência de ciência e de tecnologia, de difusão da cultura e de prestação de serviços 

especializados que, quando sejam unidades orgânicas, apresentam autonomia científica. 

Atualmente, os centros de investigação da UTAD são: 

Centro de Ciência Animal e Veterinária (CECAV); 

Centro de Estudos em Letras (CEL); 

Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento (CETRAD); 

Centro de Investigação de Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano (CIDESD); 

Centro de Investigação e de Tecnologias Agroambientais e Biológicas (CITAB); 

Centro de Química (CQ). 

http://www.utad.pt/vPT/Area2/investigar/CentroMatematica/Paginas/centre-for-mathematics-utad.aspx
http://www.utad.pt/vPT/Area2/investigar/CETRAD/Paginas/cetrad.aspx
http://www.cidesd.utad.pt/
http://www.utad.pt/vPT/Area2/investigar/CITAB/Paginas/homepage.aspx
http://www.utad.pt/vPT/Area2/investigar/CentroQuimicaVilaReal/Paginas/cqvr.aspx
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• Serviços  

Os 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”. 

A macroestrutura Serviços da Universidade integra as seguintes unidades: 

iii. Serviços Comuns, que integram os seguintes serviços e centros transversais: 

c. Serviços/Gabinetes: 

i. Serviços Académicos; 

ii. Serviços de Documentação e Bibliotecas; 

iii. Serviços de Informática e Comunicações; 

iv. Serviços de Recursos Humanos; 

v. Serviços Financeiros e Patrimoniais; 

vi. Central de Compras; 

vii. Gabinete de Auditoria e Controlo Interno; 

viii. Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade. 

d. Centros transversais: 

i. Balcão Integrado de Informação; 

ii. Espaço Estudante. 

iv. Serviços de Apoio ao Governo do Grupo Público UTAD, que integram os seguintes 

serviços: 

h. Gabinete de Apoio à Reitoria; 

i. Gabinete de Apoio à Administração; 

j. Gabinete de Comunicação e Imagem; 

k. Gabinete de Ensino, Formação e Inovação Pedagógica; 

l. Gabinete de Assessoria Jurídica; 

m. Gabinete de Planeamento, Avaliação e Melhoria; 

n. Gabinete de Projetos e Financiamento Externo. 

 

• Estruturas Especializadas 

As Estruturas Especializadas exercem competências específicas na área da investigação, inovação 

e transferência de tecnologia, relação do ensino com o mundo empresarial, bem como na 

valorização do conhecimento e sua relação com a comunidade. 

As Estruturas Especializadas prestam serviços a toda a Universidade e ao exterior, numa visão 

integrada de gestão de processos. 
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A macroestrutura Estruturas Especializadas integra as seguintes unidades: 

i. Centro de Cultura e Responsabilidade Social; 

ii. Centro de Exploração e Gestão Agrária; 

iii. Hospital Veterinário;  

iv. Unidade de Gestão da Investigação, Inovação e Valorização do Conhecimento; 

v. Unidade de Manutenção de Infraestruturas e Sustentabilidade. 

 

Recursos Humanos 

Os recursos humanos, a 31 de dezembro de 2020, incluíam 1066 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 e 3 da RUM – 

Rádio Universidade. 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. 

Organização contabilística 

A contabilidade encontra-se organizada tendo por base as disposições previstas no SNC-AP. A 

contabilidade do Grupo encontra-se centralizada. Os serviços financeiros mantêm um conjunto de 

procedimentos contabilísticos e administrativos de forma a dar cumprimento com o definido no 

SNC-AP. Desta forma, encontram-se instituídas definições de responsabilidades, despachos de 

delegação de competências e segregação de funções. 

Relativamente a aplicações informáticas, a Universidade mantém um conjunto de aplicações de 

suporte aos registos contabilísticos, nomeadamente, o sistema ERP GIAF com apoio técnico da 

Indra. Nos SASUTAD a aplicação de suporte utilizada é o ERP Primavera. Está em curso a unificação 

dos sistemas de apoio, tendo em vista melhorar a integração da infomração do Grupo. 

No que respeita à gestão académica, a UTAD manteve o suporte informático da aplicação SIGACAD 

tendo sido implementadas pequenas melhorias com vista à obtenção de informação mais 

detalhada. 

 

1.2. Referencial contabilístico e demonstrações financeiras 

Estas demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas de acordo com o referencial do 

Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo 
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Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro, e foram aplicados os requisitos das Normas de 

Contabilidade Pública (NCP) relevantes para o Grupo 

A adoção das NCP ocorreu pela primeira vez em 2018, pelo que a data de transição do referencial 

contabilístico anterior, Plano Oficial de Contabilidade - Educação, para este normativo é 1 de janeiro 

de 2018. 

1.3. Comparabilidade 

Conforme já referido acima, as demonstrações financeiras consolidadas entre 2020 e 2019 foram 

preparadas de acordo com o referencial do Sistema de Normalização Contabilística para as 

Administrações Públicas (SNC-AP), sendo as mesmas comparáveis.  

O Grupo reexpressou o balanço do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, nas rubricas de 

“Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis” no ativo e “Diferimentos” e “Outras 

contas a pagar” no passivo. Esta reexpressão resulta da divulgação da FAQ nº 42 do setor público 

sobre transferências obtidas com condições decorrentes de acordos ou contratos, em 22 de 

dezembro de 2020 pela Comissão de Normalização Contabilística que altera o entendimento 

constante da Portaria nº 189/2016 de 14 de julho no que respeita ao momento de reconhecimento 

do ativo no caso de transferências ou subsídios com condições. Decorrente desta informação o 

Grupo alterou o reconhecimento do ativo relacionado com transferência e subsídios do momento 

do contrato para o momento em que se encontram cumpridos os critérios de reconhecimento, ou 

seja, para uma parte relevante das situações, no momento da execução da despesa. 

Abaixo apresentamos quadro com o impacto desta reexpressão: 

Rubrica 2019 
2019  

Reexpresso 
Ajustamento 

   Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis 18.145.445,96 3.640.019,33 (14.505.426,63) 

   Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis 6.055.208,09 6.387.021,13 331.813,04 

   Outras contas a pagar 20.480.016,70 5.642.777,03 (14.837.239,67) 
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Desagregação da rubrica Caixa e depósitos bancários 

A 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, o saldo de caixa e de depósitos bancários 

encontra-se disponível para uso e decompunha-se da seguinte forma: 

   31.12.2020   31.12.2019  

 Caixa  4.126,59 4.937,29 

 Depósitos à ordem - - 

- Depósitos à ordem no Tesouro  3.455.262,23 1.208.934,13 

- Depósitos bancários à ordem  702.591,94 221.794,38 

 Outros Depósitos bancários  3.000,00 1.000,00 

 TOTAL  4.164.980,76 1.436.665,80 

 

 

2. Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros 

 

2.4. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das 

operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da entidade, de acordo com as Normas da 

Contabilidade Pública. 

a) Consolidação 

As contas da Universidade foram consolidadas pelo método da simples agregação no que se 

refere à integração dos SASUTAD. Este método consiste na soma linha por linha dos balanços e 

das demonstrações dos resultados das entidades pertencentes ao grupo público. As transações 

e os saldos entre as entidades foram eliminados no processo de consolidação. Considera-se que 

a informação constante das demonstrações financeiras consolidadas se encontra 

homogeneizada. 

No que respeita à Rádio Universidade do Marão, uma vez que a participação nesta entidade é 

detida em mais de 50% foi utilizado o método de consolidação integral através da integração das 

diversas rubricas do balanço de demonstração dos resultados. O património líquido e o resultado 

líquido destas empresas correspondente à participação de terceiros nas mesmas são 

apresentados separadamente no balanço consolidado e na demonstração consolidada dos 

resultados nas rubricas "Interesses que não controlam".  

Quando os prejuízos atribuíveis aos acionistas/sócios minoritários excedam o interesse 

minoritário no capital próprio da filial, o Grupo absorve esse excesso e quaisquer prejuízos 

adicionais, exceto quando os acionistas/sócios minoritários tenham a obrigação e sejam capazes 

de cobrir esses prejuízos. Se a filial subsequentemente reportar lucros, o Grupo apropria todos 

os lucros até que a parte minoritária dos prejuízos absorvidos pelo Grupo tenha sido recuperada.  
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Sempre que necessário, são efetuados ajustamentos às demonstrações financeiras das 

participadas para adequar as suas políticas contabilísticas às usadas pelo Grupo. As transações, 

os saldos e os dividendos distribuídos entre empresas do Grupo são eliminados no processo de 

consolidação.  

b) Ativos intangíveis  

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido de eventuais perdas 

de imparidade e das amortizações acumuladas. Estes ativos são amortizados a partir do momento 

em que os ativos subjacentes estejam concluídos ou em estado de uso, pelo método da linha reta, 

durante um período de três anos de acordo com o Classificador Complementar 2 – Cadastro e vidas 

úteis dos ativos, desde que não se mostrem contrárias às estimativas de utilização do ativo. Esta 

rubrica compreende, essencialmente, programas de computador. 

Os ativos intangíveis apenas são reconhecidos quando for provável que deles advenham benefícios 

económicos futuros para a Entidade, sejam controláveis pela Entidade e que os mesmos possam 

ser mensurados com fiabilidade. 

Os ativos intangíveis sem vida útil definida não estão sujeitos a amortização, mas são objeto de 

testes de imparidade anuais. 

As despesas de desenvolvimento para as quais a entidade demonstre capacidade para completar 

o seu desenvolvimento e iniciar a sua comercialização e/ou uso e relativamente às quais seja 

provável que o seu ativo criado venha a gerar benefícios económicos futuros, são capitalizadas. As 

despesas de desenvolvimento que não cumpram estes critérios são registadas como gasto no 

período em que são incorridas. 

As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate destes ativos são determinadas como a 

diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação/abate, sendo 

registadas pelo valor líquido na demonstração dos resultados, como “Outros rendimentos” ou 

“Outros gastos”. 

Na transição para o SNC-AP foram mantidas as vidas úteis dos Ativos intangíveis adquiridos até 31 

de dezembro de 2017. 

A UTAD celebrou um contrato de comodato com o Município de Vila Real onde é cedido o prédio 

urbano desigando por “Escola Superior de Enfermagem de Vila Real” por um período de 25 anos, 

com o fim de o destinar à criação de um Centro Escolar. Este contrato foi assinado ao abrigo de 

diversas parcerias com o Município que incluem a cedência à UTAD de parte do edifício do Centro 

de Excelência da Vinha e do Vinho, situado no Rédia Douro Park e equipamentos laboratoriais, a 

capacitação de um campo de futebol no parque desportivo da UTAD entre outros. 

c) Ativos fixos tangíveis 

Os ativos fixos tangíveis da Entidade encontram-se registados ao seu custo considerado, o qual 

corresponde ao custo de aquisição, deduzido das depreciações acumuladas e de perdas por 

imparidade. O custo de aquisição inclui o preço de compra do ativo, as despesas diretamente 
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imputáveis à sua aquisição e os encargos suportados com a preparação do ativo para que este se 

encontre na sua condição de utilização. 

Os aumentos ao valor contabilístico em resultado de revalorizações são creditados em excedentes 

de revalorização de ativos fixos tangíveis no património líquido da Entidade. As reduções que 

possam ser compensadas por anteriores revalorizações do mesmo ativo são movimentadas contra 

a respetiva rubrica de excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis. As restantes reduções 

são reconhecidas na demonstração dos resultados como perdas por imparidade. 

Quando os ativos revalorizados são alienados, o montante que se encontra reconhecido em 

excedentes de revalorização é transferido para resultados transitados. Adicionalmente, o montante 

de realização anual do excedente associado aos bens reintegráveis, é também transferido para a 

rubrica “Resultados Transitados”. 

As depreciações são calculadas, a partir do momento em que os bens estão disponíveis para uso e 

nas condições necessárias para operar de acordo com o pretendido, pelo método das quotas 

constantes ou método da linha reta, com imputação duodecimal, tendo em conta o período de vida 

útil estimado para cada grupo de bens. 

Para o efeito, são utilizadas as taxas de depreciação que refletem a vida útil estimada dos bens 

definidas no Classificador Complementar 2 – Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, 

intangíveis e propriedades de investimento e que substituiu a Portaria 671/2000. As taxas de 

depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada: 

 ANOS 

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES 20 – 80 

EQUIPAMENTO BÁSICO 3 – 20 

EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE 4 – 10 

EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 3 – 10 

EQUIPAMENTO BIOLÓGICO 8 - 25 

OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 2 – 14 

  

Para os ativos fixos tangíveis afetos a atividades de Investigação e Desenvolvimento (I&D), a partir 

de 1 de janeiro de 2017, passou a utilizar-se o método das quotas degressivas, que origina um gasto 

decrescente durante a vida útil do ativo. Tendo em conta que a I&D, se caracteriza por 

equipamentos sujeitos a uma obsolescência tecnológica elevada, a utilização deste tipo de ativos é, 

em regra, superior nos primeiros anos da sua vida útil e menor nos últimos anos, pelo que esta 

opção é a mais adequada. 

Os custos com a manutenção e reparação que não aumentam a vida útil destes ativos fixos são 

registados como gastos do exercício em que ocorrem. Os gastos com grandes reparações e 

remodelações são incluídos no valor contabilístico do ativo sempre que se perspetive que este 

origine benefícios económicos futuros adicionais. 
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Os ativos fixos tangíveis em curso representam ativo ainda em fase de construção, encontrando-se 

registados ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas de imparidade. Estes ativos são 

depreciados a partir do momento em que estejam em estado de uso. 

As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate destes ativos são determinadas como a 

diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação/abate, sendo 

registadas pelo valor líquido na demonstração dos resultados, como “Outros rendimentos” ou 

“Outros gastos”. 

Na transição para o SNC-AP foram mantidas as vidas úteis dos Ativos fixos tangíveis adquiridos até 

31 de dezembro de 2017. 

 

d) Locações 

O registo das locações financeiras ou operacionais é efetuado em função da substância dos 

contratos. Assim, os contratos de locação são classificados como locações financeiras se através 

deles forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade do 

ativo. As restantes locações são classificadas como operacionais. O Grupo mantém contratos de 

locação operacional. 

 

e) Investimentos financeiros 

Conforme definido na NCP 23, as participações em empresas conjuntamente controladas e 

associadas, são mensuradas pelo método da equivalência patrimonial, sendo as participações 

inicialmente contabilizadas pelo custo de aquisição, o qual foi acrescido ou reduzido ao valor 

proporcional à participação nos capitais próprios dessas empresas, reportado à data de aquisição 

ou da primeira aplicação do método da equivalência patrimonial. 

De acordo com o método da equivalência patrimonial, as participações financeiras são ajustadas 

anualmente pelo valor correspondente à participação nos resultados líquidos das empresas do 

grupo e associadas por contrapartida de ganhos ou perdas do exercício. As participações são ainda 

ajustadas pelo valor correspondente à participação noutras variações nos capitais próprios dessas 

empresas, por contrapartida da rubrica “Ajustamentos em ativos financeiros”. Adicionalmente, os 

dividendos recebidos destas empresas são registados como uma diminuição do valor dos 

investimentos financeiros. 

Os restantes investimentos financeiros encontram-se registados ao custo de aquisição ou, no caso 

dos empréstimos concedidos a empresas interligadas e de outros empréstimos concedidos, ao 

valor nominal. É feita uma avaliação dos investimentos financeiros em empresas associadas 

quando existem indícios de que o ativo possa estar em imparidade, sendo registado como custo as 

perdas de imparidade que se demonstrem existir. 



 

 

 

76 | 126 

 

RELATÓRIO & CONTAS 

CONSOLIDADAS 2020 

Os rendimentos resultantes de investimentos financeiros (dividendos ou lucros distribuídos) são 

registados na demonstração dos resultados do exercício em que é decidida e anunciada a sua 

distribuição. 

f) Imparidade dos ativos não correntes 

À data de cada relato, e sempre que seja identificado um evento ou alteração nas circunstâncias 

que indiquem que o montante pelo qual o ativo se encontra registado excede a quantia 

recuperável, é efetuada uma avaliação de imparidade dos ativos fixos tangíveis e intangíveis. 

Sempre que o montante pelo qual o ativo se encontra registado é superior à sua quantia 

recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade, registada na demonstração dos resultados 

do período. A quantia recuperável é a mais alta entre o justo valor menos custos de vender do ativo 

e o seu valor de uso. 

O valor de uso é o valor presente do potencial de serviço remanescente do ativo, no caso dos “Ativos 

não geradores de Caixa”, e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados que são 

esperados que surjam do uso continuado do ativo e da sua alienação no final da sua vida útil, no 

caso dos “Ativos geradores de Caixa”. 

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em exercícios anteriores é registada quando se 

conclui que as perdas por imparidade reconhecidas anteriormente já não existem ou diminuíram. 

A reversão das perdas por imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados (ganhos). 

 

g) Custos de empréstimos obtidos 

Os encargos financeiros que com empréstimos são reconhecidos como gasto de acordo com o 

regime de acréscimo, exceto nos casos em estes encargos sejam diretamente atribuíveis à 

aquisição, construção ou produção de um ativo cujo período de tempo para ficar pronto para o uso 

pretendido seja substancial, caso em que são capitalizados até ao momento em que todas as 

atividades necessárias para preparar o ativo elegível para o seu uso ou para a sua venda estejam 

concluídas. 

 

h) Inventários 

São reconhecidos como inventários, entre outros, os bens adquiridos para revenda, as matérias-

primas e os materiais usados na produção, os produtos acabados ou os produtos em curso de 

produção. 

As matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição ou 

ao valor realizável líquido, no caso de este ser inferior (utilizando-se o custo médio como método 

de custeio). Entende-se por valor realizável líquido, a quantia líquida que a entidade espera realizar 

com a venda dos inventários no decurso normal das operações.  
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Caso os inventários se encontrem registados por um valor superior ao seu valor realizável líquido 

que é registado um ajustamento (perda por imparidade) pela respetiva diferença. As variações do 

período nas perdas por imparidade de inventários são registadas nas rubricas de resultados 

“Perdas por imparidade de inventários e ativos biológicos” e “Reversões de perdas por imparidade 

de inventários e ativos biológicos”. 

Quando os inventários são vendidos ou consumidos, a quantia escriturada desses inventários é 

reconhecida como um gasto do período em que o respetivo rendimento é reconhecido. 

i) Instrumentos financeiros 

O Grupo reconhece um ativo financeiro, um passivo financeiro apenas quando se torne uma parte 

das disposições contratuais do instrumento. 

i. Dívidas de terceiros 

Os ativos financeiros são registados ao custo amortizado e apresentados no balanço deduzidos de 

eventuais perdas por imparidade, de forma a refletir o seu valor realizável líquido. 

As perdas por imparidade são registadas na sequência de eventos ocorridos que indiquem, 

objetivamente e de forma quantificável, que a totalidade ou parte do saldo em dívida não será 

recebido. Para tal, a Entidade tem em consideração informação de mercado que demonstre que o 

cliente está em incumprimento das suas responsabilidades, bem como informação histórica dos 

saldos vencidos e não recebidos. 

As perdas por imparidade reconhecidas correspondem à diferença entre o montante escriturado 

do saldo a receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à 

taxa de juro efetiva inicial que, nos casos em que se perspetive um recebimento num prazo inferior 

a um ano, é considerada nula. 

ii. Financiamentos 

Os financiamentos são registados no passivo pelo seu custo amortizado, deduzido dos custos de 

transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão desses passivos. Os encargos financeiros 

são calculados de acordo com a taxa de juro efetiva e contabilizados na demonstração dos 

resultados do período de acordo com o regime de acréscimo. A parcela do juro efetivo relativa a 

comissões com a emissão de empréstimos é adicionada ao valor contabilístico dos financiamentos 

caso não sejam liquidados durante o período.  

Sempre que existe direito de cumprimento obrigatório de compensar ativos e passivos e a Direção 

pretenda liquidar, numa base líquida, ou realizar a ativo a liquidar simultaneamente o passivo, os 

mesmos são compensados, e apresentados no balanço pelo seu montante líquido. 

iii. Fornecedores e dívidas a terceiros  

As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registados no passivo ao custo amortizado, 

iv. Passivos financeiros e instrumentos de capital próprio 
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Os passivos financeiros e os instrumentos de capital próprio são classificados de acordo com a 

substância contratual da transação, independentemente da forma legal que assumem.  

Um instrumento financeiro é classificado como um passivo financeiro quando existe uma obrigação 

contratual da sua liquidação ser efetuada mediante a entrega de dinheiro ou outro ativo financeiro, 

independentemente da sua forma legal. Os passivos financeiros são registados inicialmente pelo 

seu justo valor, deduzido dos custos de transação incorridos, e subsequentemente ao custo 

amortizado, com base no método da taxa efetiva. 

Um instrumento financeiro é classificado como instrumento de capital quando não existe uma 

obrigação contratual da sua liquidação ser efetuada mediante a entrega de dinheiro ou outro ativo 

financeiro, independentemente da sua forma legal, evidenciando um interesse residual nos ativos 

de uma entidade após a dedução de todos os seus passivos. 

As distribuições efetuadas por conta de instrumentos de capital são deduzidas ao capital próprio 

como dividendos quando declaradas. 

v. Letras e cheques descontados 

A Entidade desreconhece ativos financeiros nas suas demonstrações financeiras, unicamente 

quando o direito contratual aos fluxos de caixa inerentes a tais ativos já tiver expirado, ou quando 

a Entidade transfere substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes a posse de tais ativos 

para uma terceira entidade. Se a Entidade retiver substancialmente os riscos e benefícios inerentes 

à posse de tais ativos, continua a reconhecer nas suas demonstrações financeiras os mesmos, 

registando no passivo na rubrica "Financiamentos Obtidos" a contrapartida monetária pelos ativos 

cedidos.  

Consequentemente, os saldos de clientes titulados por letras e cheques descontados e não 

vencidos à data de cada balanço são reconhecidas nas demonstrações financeiras da Entidade, no 

Passivo, até ao momento do seu recebimento. 

vi. Caixa e equivalentes de caixa  

Os montantes incluídos na rubrica "Caixa e depósitos" correspondem aos valores de caixa, 

depósitos bancários, depósitos a prazo e outras aplicações de tesouraria, vencíveis a menos de três 

meses, e que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de alteração de valor.  

Ao nível da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica "Caixa e depósitos" compreende também 

os descobertos bancários, incluídos na rubrica do passivo corrente "Financiamentos obtidos".  

j) Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 

As provisões são reconhecidas apenas quando existe uma obrigação presente (legal ou implícita) 

resultante de um evento passado, seja provável que para a resolução dessa obrigação ocorra uma 

saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado. As provisões são 

revistas na data de cada balanço e são ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa a essa data. 
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As provisões para custos de reestruturação são reconhecidas sempre que exista um plano formal 

e detalhado de reestruturação e que o mesmo tenha sido comunicado às partes envolvidas. 

Os passivos contingentes são definidos pela Entidade como: 

i. obrigações possíveis que surjam de acontecimentos passados e cuja existência somente 

será confirmada pela ocorrência, ou não, de um ou mais acontecimentos futuros, 

incertos e não totalmente sob o controlo da empresa; ou 

ii. obrigações presentes que surjam de acontecimentos passados mas que não são 

reconhecidas porque não é provável que um exfluxo de recursos que incorpore 

benefícios económicos seja necessário para liquidar a obrigação ou a quantia da 

obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade. 

Os passivos contingentes são divulgados, a menos que seja remota a possibilidade de um exfluxo 

de recursos. 

Os ativos contingentes surgem normalmente de eventos não planeados ou outros esperados que 

darão origem à possibilidade de um influxo de benefícios económicos para a Entidade. A Entidade 

não reconhece ativos contingentes nas suas demonstrações financeiras mas apenas procede à sua 

divulgação se considerar que os benefícios económicos que daí poderão resultar para a Entidade 

forem prováveis. Quando a realização do proveito for virtualmente certa, então o ativo não é 

contingente e o reconhecimento é apropriado. 

k) Moeda estrangeira 

Todos os ativos e passivos expressos em moeda estrangeira são convertidos para a moeda de 

apresentação funcional (Euro), utilizando-se as cotações oficiais vigentes na data de reporte. As 

diferenças de câmbio, favoráveis e desfavoráveis, originadas pelas diferenças entre as taxas de 

câmbio em vigor na data das transações e aquelas em vigor na data das cobranças, pagamentos 

ou à data do balanço, são registadas como ganhos e perdas na demonstração dos resultados do 

período.  

l) Benefícios dos empregados 

As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no período 

em que os serviços são prestados por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se 

extingue com o pagamento respetivo. 

Os benefícios decorrentes da cessação do emprego, quer por decisão unilateral da entidade, quer 

por mútuo acordo, são reconhecidos como gastos no período em que ocorrerem. 

m) Regime do acréscimo 

Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem independentemente do seu 

pagamento ou recebimento, de acordo com o regime de acréscimo. As diferenças entre os 

montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas são registadas nas rubricas 

“Outras contas a receber e a pagar” ou “Diferimentos”. 
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n) Reconhecimento de rendimentos 
 

▪ Rendimento de transações com contraprestação 

Os rendimentos de transações com contraprestação resultam de venda de bens ou prestação de 

serviços a terceiros ou outras entidades públicas, ou do uso por terceiros de ativos da entidade 

rendendo juros, royalties, dividendos e distribuições similares. 

O rendimento proveniente da venda de bens apenas é reconhecido quando estejam satisfeitas a 

seguintes condições: 

vii. os riscos e vantagens significativos da propriedade e controlo dos bens, tenham sido 

transferidos para o comprador; 

viii. não seja mantido um envolvimento continuado de gestão com grau geralmente 

associado com a posse ou controlo efetivo dos bens vendidos; 

ix. a quantia do rendimento possa ser fiavelmente mensurada; 

x. seja provável que os benefícios económicos ou potencial de serviço associados à 

transação fluam para a entidades; e 

xi. os gastos suportados ou a suportar referentes à transação possam ser fiavelmente 

mensurados. 

No caso das prestações de serviços, quando o desfecho de uma transação puder ser estimado com 

fiabilidade, o rendimento associado a essa transação é reconhecido com referência à fase de 

acabamento do contrato à data do relato (método da percentagem de acabamento). 

 

▪ Rendimentos de transações sem contraprestação 

Os rendimentos provenientes de transações sem contraprestação, englobam impostos e 

transferências (sejam de caixa ou não) incluindo transferências financeiras (correntes e de capital), 

subsídios, perdão de dívidas, multas e outras penalidades, legados, ofertas, doações e bens em 

espécie e a parte não transacionada em mercado de empréstimos bonificados. 

O reconhecimento dos rendimentos é efetuado da seguinte forma: 

xii. Impostos 

− reconhecidos quando o acontecimento tributável ocorrer com exceção de algumas 

circunstâncias extraordinárias em que o reconhecimento pode ser posterior ao 

acontecimento tributável; e 

− os adiantamentos recebidos antes de o acontecimento tributável ocorrer são 

reconhecidos como passivo. 

 

O valor da faturação relacionado com propinas é reconhecido como dívida no momento de 

matrícula do aluno por contrapartida da relevação do correspondente Passivo 

(Diferimentos). Os rendimentos são reconhecidos na proporção de 4/12 no ano da inscrição, 

sendo os restantes 8/12 reconhecidos no ano seguinte, em consonância com o ano letivo. 
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xiii. Transferências 

− reconhecidos quando o acontecimento ocorrer; e 

− os adiantamentos recebidos antes de o acontecimento ocorrer são reconhecidos 

como passivo. 

 

Os subsídios recebidos destinados a financiar despesas correntes são registados como 

rendimento do período (“Transferências e subsídios”) na parte correspondente aos gastos 

incorridos durante o período, independentemente do momento do recebimento dos 

mesmos, registando-se no Ativo (“acréscimos de rendimentos”), os valores a receber por 

conta de despesas já incorridas, e no Passivo (“rendimentos diferidos”), os adiantamentos. 

Os subsídios recebidos para financiar despesas de capital são diferidos no balanço, na 

rubrica de Outras variações do património líquido, sendo transferidos para rendimentos, 

através da rubrica de Outros ganhos, em proporção idêntica aos encargos anuais com a 

depreciação dos bens subsidiados. 

 

▪ Receitas próprias faturáveis 

Relativamente às receitas que têm por base a emissão de uma fatura, o reconhecimento do 

rendimento ocorre no momento da emissão da mesma, sendo ajustado no final do exercício da 

seguinte forma: 

− Nos projetos plurianuais em que existe um controlo de gastos, os rendimentos são 

registados de acordo com a respetiva percentagem de acabamento; 

− Nos projetos plurianuais em que não existe um controlo de gastos, o montante global a 

faturar ao cliente é dividido pelo período estimado de duração do projeto, sendo 

imputado o rendimento ao exercício no proporcional do período decorrido desde o seu 

início. Assim, caso o rendimento a reconhecer segundo este método seja superior ao 

montante já reconhecido como rendimento através da emissão da fatura, o diferencial é 

reconhecido como rendimento do exercício, por contrapartida da rubrica de “Devedores 

por acréscimos de rendimentos”. Caso o rendimento a reconhecer segundo este método 

seja inferior ao montante já reconhecido, o diferencial é diferido, por contrapartida da 

rubrica de “Rendimentos a reconhecer”. 

 

▪ Orçamento do Estado 

O montante do Orçamento de Estado atribuído para despesas correntes é reconhecido como 

rendimento do exercício (“Transferências e Subsídios Correntes Obtidos”) no momento da sua 

entrada, por débito da conta do ativo “Depósitos à ordem”. 

A parcela do Orçamento de Estado destinada a despesas de capital é diferida no balanço na rubrica 

de “Transferências e subsídios de capital” no Património Líquido, sendo transferida para 

rendimento através da rubrica de “Outros Rendimentos e Ganhos”, em proporção idêntica aos 

encargos anuais com a depreciação dos bens subsidiados. 
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o) Reconhecimento de gastos 

A entidade regista os seus gastos de acordo com o regime do acréscimo, segundo o qual os gastos 

são reconhecidos à medida que são incorridos, independentemente do momento em que são 

pagos. 

p) Enquadramento fiscal 

De acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 9.º do Código sobre o Rendimento 

das Pessoas Coletivas, a UTAD goza de isenção parcial de IRC, uma vez que a referida isenção não 

compreende os rendimentos de capitais, tal como são definidos para efeitos de IRS. 

q) Eventos subsequentes 

Os eventos ocorridos após a data do balanço que proporcionem provas ou informações adicionais 

sobre condições que existiam à data do balanço ("acontecimentos que dão lugar a ajustamentos") 

são refletidos nas demonstrações financeiras da Empresa. Os eventos após a data do balanço que 

sejam indicativos de condições que surgiram após a data do balanço ("acontecimentos que não dão 

lugar a ajustamentos"), quando materiais, são divulgados no Anexo às demonstrações financeiras. 

r) Julgamentos e estimativas 

Na preparação das demonstrações financeiras, o Conselho de Gestão do Grupo baseou-se no 

melhor conhecimento e na experiência de eventos passados e/ou correntes considerando 

determinados pressupostos relativos a eventos futuros.  

As estimativas contabilísticas mais significativas refletidas nas demonstrações financeiras dos 

exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 incluem:  

- Vidas úteis dos ativos fixos tangíveis e intangíveis;  

- Registo de provisões e perdas de imparidade; 

- Análises de imparidade de ativos não correntes; e 

- Reconhecimento do rendimento associado a projetos de investigação com a aplicação do o regime 

do acréscimo. 

As estimativas foram determinadas com base na melhor informação disponível à data de 

preparação das demonstrações financeiras. No entanto, poderão ocorrer situações em períodos 

subsequentes que, não sendo previsíveis à data, não foram consideradas nessas estimativas 
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3. Ativos intangíveis 

 

3.1 Divulgações sobre ativos intangíveis: 

Os elementos dos ativos intangíveis são depreciados pelo método da linha reta, durante a sua vida 

útil. A amortização é calculada numa base duodecimal tendo por base o período de vida útil de 

referência previsto no Classificador Complementar 2 – Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos 

tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento, para os bens adquiridos após 1 de janeiro de 

2018. 

 

3.2 Ativos intangíveis – variação das amortizações e perdas por imparidades acumuladas 

Durante o período findo em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 os movimentos 

ocorridos na quantia escriturada dos ativos intangíveis, bem como nas respetivas amortizações 

acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, foram os seguintes: 

 

 Início do período Final do período 
 31.12.2019 31.12.2020 

Rubricas 
Quantia 

bruta 

Amortizações 

acumuladas 

Perdas por 

imparidade 

acumuladas 

Quantia 

escriturada  

Quantia 

bruta 

Amortizações 

acumuladas 

Perdas por 

imparidade 

acumuladas 

Quantia 

escriturada 

Projetos de 

desenvolvimento 
2.319,41 2.319,41 - - 2.319,41 2.319,41 - - 

Programas de 

computador e 

sistemas de 

informação 

1.582.104,82 1.505.480,02 - 76.624,80 1.631.495,00 1.552.079,71 - 79.415,29 

Propriedade 

industrial e 

intelectual 

1.145,80 1.145,80 - - 1.145,80 1.145,80 - - 

Outros ativos 

intangíveis 
35.131,91 35.131,91 - - 35.131,91 35.131,91 - - 

TOTAL 1.620.701,94 1.544.077,14 - 76.624,80 1.670.092,12 1.590.676,83 - 79.415,29 
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3.3 Ativos intangíveis – quantia escriturada e variações do período 

Os movimentos na rubrica ativos intangíveis durante o ano 2020 e em 2019 são os que se seguem: 

 
 Quantia 

escriturada 

inicial  

 Variações  
 Quantia 

escriturada 

final  
Rubricas 

Transição 

SNC-AP 
Adições 

Amortizações 

do período 

Reversões de 

amortizações 

acumuladas 

Diminuições 

Projetos de desenvolvimento               

Programas de computador e 

sistemas de informação 
76.624,80 -  49.482,60 (46.692,11) - - 79.415,29 

Propriedade industrial e intelectual -  -  - - - - - 

 TOTAL  76.624,80 - 49.482,60 (46.692,11) - - 79.415,29 

O movimento no período está relacionado com o registo das amortizações do exercício. 

As adições de software realizadas no período referem-se a compras efetuadas a entidades 

terceiras.  

3.4 Ativos intangíveis – totalmente amortizados e ainda em uso 

A 31 de dezembro de 2020, os programas de computador totalmente amortizados, mas ainda em 

estado de uso detalham-se como se segue: 

 

Descrição 

 Quantia 

escriturada 

inicial  

 Amortizações 

acumuladas  

 Quantia 

escriturada 

final  

Programas de Computador  1.466.372,08 1.466.372,08 -  

 Projetos de desenvolvimento  2.319,41 2.319,41 -  

 Propriedade industrial e intelectual 1.145,80 1.145,80 -  

Outros ativos intangíveis 35.131,91 35.131,91 - 

 TOTAL  1.504.969,20 1.504.969,20 -  

 

4. Acordos de concessão de serviços 

O Grupo UTAD não tem acordos de concessão de serviços. 

 

5. Ativos fixos tangíveis 

 

5.1 Divulgações sobre ativos fixos tangíveis: 

 
s) Bases de mensuração: 
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Os ativos tangíveis estão valorizados de acordo com o modelo custo, segundo o qual um item do 

ativo fixo tangível é escriturado pelo seu custo menos qualquer depreciação acumulada e 

quaisquer perdas por imparidade acumuladas. 

 

t) Método de depreciação usado: 

O Grupo amortiza os seus bens do ativo fixo tangível de acordo com o método da linha reta. De 

acordo com este método, a depreciação é constante durante a vida útil do ativo se o seu valor 

residual não se alterar. 

u) Vidas úteis e taxas de depreciação usadas: 

Os ativos fixos tangíveis são depreciados pelo método da linha reta, durante a sua vida útil 

estimada. A depreciação tem por base, como referência, as taxas de depreciação máximas previstas 

no Classificador Complementar 2 – Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e 

propriedades de investimento para os bens adquiridos após 1 de janeiro de 2018. 

 

5.2 Ativos fixos tangíveis – variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas  

Durante o período findo em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 os movimentos 

ocorridos na quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações 

acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, foram os seguintes: 

 

 Início do período Final do período 

  31.12.2019 31.12.2020 

Rubricas 
Quantia 

bruta 

Depreciações 

acumuladas 

Perdas por 

imparidade 

acumul. 

Quantia 

escriturada 

Quantia 

bruta 

Depreciações 

acumuladas 

Perdas por 

imparidade 

acumul 

Quantia 

escriturada 

Outros ativos fixos 

tangíveis: 
                

Terrenos e recursos 

naturais 
 879.964,41   -   -  879.964,41  884.362,96   884.362,96 

Edifícios e outras 

construç. 
55.594.671,15 (18.177.496,50) - 37.417.174,65 55.638.267,33 (19.093.143,94) - 36.545.123,39 

Equipamento básico 32.753.883,92 (28.750.475,95) - 4.003.407,97 33.130.783,96 (29.719.522,67) - 3.411.261,29 

Equipamento de 

transporte 
272.387,42 (183.065,17) - 89.322,25 266.499,55 (238.358,97) - 28.140,58 

Equipamento 

administrativo 
4.434.203,89 (3.989.633,74) - 444.570,15 4.374.435,27 (4.065.022,07) - 309.413,20 

Equipamento biológico 103.116,20 (87.654,08) - 15.462,12 199.893,34 (8.550,21) - 191.343,13 

Outros ativos fixos 

tangíveis 
2.472.206,90 (2.186.541,07) - 285.665,83 2.471.990,59 (2.258.140,80) - 213.849,79 

Ativos fixos tang. em 

curso 
1.671.621,02 - - 1.671.621,02 4.039.328,66 - - 4.039.328,66 

TOTAL 98.182.054,91 (53.374.866,51) - 44.807.188,40 101.005.561,66 (55.382.738,66) - 45.622.823,00 
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No âmbito de um Protocolo estabelecido entre a UTAD e a Câmara Municipal de Vila Real, outorgado em 16 

de novembro de 2016, foi cedido à Universidade o piso 1 do edifício onde se encontra instalado o Centro de 

Excelência da Vinha e do Vinho, situado no Régia Douro Park, e respetivos equipamentos laboratoriais por 

um período de 25 anos. Nestes termos, encontra-se em curso um processo de avaliação daquele espaço, 

tendo em vista o seu reconhecimento e mensuração nas contas da Universidade. 

 

5.3 Ativos fixos tangíveis – quantia escriturada e variações do período 

Os movimentos na rubrica ativos fixos tangíveis durante o ano 2020 e em 2019 são os que se 

seguem: 

2020  Quantia 

escriturada 

inicial Início 

do período 

 Variações  

 Quantia 

escriturada 

final  
Rubricas 

Transição 

SNC-AP 
Adições Transferências 

Depreciações 

do período 
Diminuições 

Outros ativos fixos tangíveis:               

Terrenos e recursos naturais 879.964,41  4.398,55 - - - 884.362,96 

Edifícios e outras construções 37.417.174,65  61.552,92 - (925.729,42) (7.874,76) 36.545.123,39 

Equipamento básico 4.003.407,97  516.319,37 29.792,99 (1.133.519,04) (6.308,66) 3.409.692,63 

Equipamento de transporte 89.322,25  - (28.923,01) (32.258,66) - 28.140,58 

Equipamento administrativo 444.570,15  2.661,26 - (135.214,04) (2.604,17) 309.413,20 

Equipamento biológico 15.462,12  54.709,82 138.583,52 (10.399,72) (7.012,61) 191.343,13 

Outros ativos fixos tangíveis 285.665,83  2.483,08 - (70.589,94) (2.140,52) 215.418,45 

Ativos fixos tangíveis em curso 1.671.621,02  2.507.161,14 (139.453,50) - - 4.039.328,66 

 TOTAL  44.807.188,40 - 3.149.286,14 - (2.307.710,82) (25.940,72) 45.622.823,00 

 

 

2019  Quantia 

escriturada 

inicial Início 

do período 

 Variações   Quantia 

escriturada 

final  Rubricas 
Transição 

SNC-AP 
Adições Transferências 

Depreciações 

do período 
Diminuições 

Outros ativos fixos tangíveis:               

Terrenos e recursos naturais  879.964,41  -  -  -  - -  879.964,41 

Edifícios e outras construções 38.252.771,92  -  86.119,43 - (921.716,69) - 37.417.174,65 

Equipamento básico 4.962.501,82  - 511.211,71 44.371,88 (1.533.756,82) (11.594,86) 4.003.407,97 

Equipamento de transporte  121.558,06  -  - - (32.235,81) - 89.322,25 

Equipamento administrativo  593.238,20  - 29.011,67 - (145.367,85) (1.637,63) 444.570,15 

Equipamento biológico  19.829,60  -  200,00 - (4.567,48) - 15.462,12 

Outros ativos fixos tangíveis  348.456,37  -  19.682,47 447,48 (82.531,66) (388,84) 285.665,83 

Ativos fixos tangíveis em curso  63.810,56  -  1.651.231,68 (43.421,22) - - 1.671.621,02 

 TOTAL  45.242.130,94  - 2.297.456,96 1.398,14 (2.720.176,31) (13.621,33) 44.807.188,40 

Em 2019 e 2020, os valores referentes a aquisições referem-se a compras a entidades terceiras e 

dizem respeito essencialmente a material informativo e material utilizado em projetos de 

investigação. Na rubrica de ativos em curso, no período as aquisições estão relacionadas com o 

investimento na melhoria da eficiência energética dos diversos edifícios do campus e ainda, em 

2020, com o arranque do investimento relacionado com o projeto Eixo Ciclável que envolve a 
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contrução de uma ciclovia essencialmente de ligação da Universidade com as residências e outros 

serviços. 

 

Composição dos ativos fixos tangíveis 

Rubricas Descrição 

Outros ativos fixos tangíveis:   

Terrenos e recursos naturais 

Esta rubrica inclui terrenos onde estão implantados os edifícios da Reitoria e Unidades 

Orgânicas. 

. 

Edifícios e outras construções 

Esta rubrica inclui edifícios onde estão implantados os edifícios da Reitoria e Unidades 

Orgânicas. 

. 

Equipamento básico Esta rubrica inclui e equipamentos destinados ao ensino e à investigação. 

Equipamento de transporte 
Esta rubrica inclui viaturas utilizadas pela instituição bem como a aquisição de bicicletas no 

âmbito do projeto U-Bique Portugal (POSEUR). 

Equipamento administrativo 
Esta rubrica inclui diverso equipamento de escritório e informático utilizado pelos serviços 

administrativos da UTAD. 

Equipamento biológico 
Esta rubrica inclui animais utilizados na atividade de ensino e investigação. 

 

Ativos tangíveis em curso 
Trabalhos realizados no âmbito da melhoria de eficiência energética nos edifícios da Quinta 

de Prados e com o projeto Eixo Ciclável. 

 

5.4 Ativos fixos tangíveis – totalmente depreciados e ainda em uso 

A 31 de dezembro de 2020, os ativos fixos tangíveis totalmente depreciados, mas ainda em 

estado de uso detalham-se como se segue: 

    

Descrição 

Quantia 

escriturada 

inicial 

Amortizações 

acumuladas 

Quantia 

escriturada 

final  

     

 Edifícios e outras construções  1.429.335,57 1.429.335,57  -   

 Equipamento básico  24.818.798,23 24.818.798,23  -   

 Equipamento de transporte  85.348,31 85.348,31  -   

 Equipamento administrativo  3.537.608,64 3.537.608,64  -   

 Equipamentos biológicos - -   

 Outros ativos fixos tangíveis  1.941.656,39 1.941.656,39  -   

 TOTAL  31.812.747,14 31.812.747,14  -   
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6. Locações  

O Grupo em 31 de dezembro de 2020 e 2019 mantinha os seguintes contratos de locação 

operacional referente a diversas viaturas: 

Ano 2020  Pagamentos efetuados acumulados Pagamentos futuros 

Bens locados Valor contrato 
Pagamentos mínimos 

período 
Pagamentos mínimos 

acumulados 
até 1 ano 

          

Equipamento de transporte 42.000,36 42.000,36 42.000,36  -  

     

 TOTAL  42.000,36 42.000,36 42.000,36  -  

O Grupo em 31 de dezembro de 2019 mantinha os seguintes contratos de locação operacional 

referente a diversas viaturas: 

  Pagamentos efetuados acumulados 

Pagamentos 

futuros 

Bens locados 
Valor 

contrato 

Pagamentos mínimos 

período 

Pagamentos 

mínimos 

acumulados 

até 1 ano 

          

Equipamento de 

transporte 
235.855,80 55.575,96 235.855,80 - 

     

 TOTAL  235.855,80 55.575,96 235.855,80 - 

 

9. Imparidade de ativos 

 

9.1 Imparidade de ativos geradores de caixa e ativos não geradores de caixa 

As perdas e reversões de imparidade, ocorridas no período findo em 31 de dezembro de 2020 

e 2019, foram reconhecidas na formação do resultado, pelo total de impacto determinado na 

rubrica correspondente. O impacto foi calculado do seguinte modo: 

   31.12.2020  31.12.2019 

 Perdas por imparidade reconhecidas nos resultados:      

Imparidade de dívidas a receber- clientes 322.593,05 208.781,46 

Imparidade de inventários  - - 
 322.593,05 208.781,46 

 Reversões de perdas por imparidade reconhecidas nos 

resultados:  
  

Imparidade de dívidas a receber  347.126,67 327.904,42 

Imparidade de inventários - - 

  347.126,67 327.904,42 
   

 TOTAL  (24.533,62) (119.122,96) 
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Durante o período findo em 31 de dezembro de 2020, ocorreram os seguintes movimentos 

em perdas por imparidade: 

Imparidades reconhecidas  
 Saldo 

inicial  
Reforço Reversão Outros 

 Saldo 

final  

            

 Imparidade dívidas a receber - clientes  1.475.836,99 29.677,32 5.854,85 -  1.499.659,46 

 Imparidade dívidas a receber - alunos 2.730.575,64 292.915,73 341.271,82 - 2.682.219,55 

 Imparidade dívidas a receber - outros devedores  17.5000 - - - 17.5000 

      

 TOTAL  4.223.912,63 322.593,05 347.126,67   4.199.379,01 

Imparidades de dívidas a receber (período)  (24.533,62)   

A constituição de imparidades para cobrança duvidosa de clientes foi efetuada de acordo com a 

expectativa de cobrabilidade dos valores em dívida. Genericamente, foram constituídas para os 

créditos, que não do Estado (sentido lato), em mora há mais de 12 meses desde a data do respetivo 

vencimento e para as quais existiam diligências para o seu recebimento. A taxa de utilizada para 

cálculo da imparidade foi de 100%. 

O reforço registado no período no valor de €322.593,05 refere-se, essencialmente, a “Alunos” e diz 

respeito à dívida vencida relativa ao ano letivo 2018/2019. As reversões correspondem a valores 

que foram recebidos ou regularizados durante o período (ver nota 18). Assim, a constituição de 

imparidades relativas a alunos integra a totalidade da dívida dos anos letivos anteriores a 

2018/2019. Em 2020, as reversões registadas totalizaram €341.271,82. 

 

 

10. Inventários 

 

10.1 Quantia total escriturada de inventários e quantia escriturada em classificações apropriadas 

O Grupo apura o custo dos inventários pela fórmula de custeio do custo médio ponderado, a qual 

pressupõe que o custo de cada item é determinado a partir da média ponderada do custo de itens 

semelhantes no começo de um período e do custo de itens semelhantes comprados ou produzidos 

durante o período. A média é ser determinada à medida que cada entrega adicional seja recebida. 
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A quantia escriturada dos inventários descriminava-se da seguinte forma: 

  Início do período Final do período 

  31.12.2019 31.12.2020 

Rubricas 
Quantia 

bruta 

Imparidade 

acumulada 

Quantia 

recuperável 

Quantia 

bruta 

Imparidad

e 

acumulad

a 

Quantia 

recuperável 

Mercadorias - - - - - - 

Matérias-primas, subsid. e de 

cons. 
179.457,71 - 179.457,71 149.462,62 - 149.462,62 

TOTAL  179.457,71 - 179.457,71 149.462,62 - 149.462,62 

 

10.2 Movimentos do período 

O valor de Inventários é resultante dos seguintes movimentos desde o início do ano até 31 de 

dezembro de 2020 e 2019: 

 

 2020 

 Quantia 

escriturada 

inicial  

 Variações  

 Quantia 

escriturada 

final  
Rubricas 

 Compras 

líquidas  

 

Consumos/ 

gastos  

 Variação 

nos 

inventários 

de 

produção  

 Reversões 

de perdas 

por 

imparidade  

 Outras 

reduções 

de 

inventários  

 Outros 

aumentos 

de 

inventários  

Mercadorias -   -  -  - - - - - 

Matérias-primas, subsid. e 

de cons. 
179.457,71 260.284,29 290.279,38 - - - - 149.462,62 

         

 TOTAL  179.457,71 260.284,29 290.279,38 - - - - 149.462,62 

 

 

2019  

 Quantia 

escriturada 

inicial  

 Variações  

 Quantia 

escriturada 

final  
Rubricas 

 Compras 

líquidas  

 

Consumos/ 

gastos  

 Variação 

nos 

inventários 

de 

produção  

 Reversões 

de perdas 

por 

imparidade  

 Outras 

reduções 

de 

inventários  

 Outros 

aumentos 

de 

inventários  

Mercadorias 150.376,41  13.302,22  48.336,34  - - 32.300,90 18.998,68 - 

Matérias-primas, subsid. e 

de cons. 
30.177,42 894.518,65 879.579,33 - - - 32.300,90 179.457,71 

 TOTAL  180.553,83 907.820,87 927.915,67 - - 32.300,90 51.299,58 179.457,71 

 

O consumo verificado no período integra, essencialmente, bens que são utilizados na atividade de 

ensino da Universidade. 
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13. Rendimento de transações com contraprestação 

 

13.1 Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rendimento incluindo os 

métodos adotados para determinar a fase de acabamento de transações que envolvam a 

prestação de serviços 

O Grupo reconhece os réditos de acordo com os seguintes critérios: 

a) Vendas - são reconhecidos nas demonstrações dos resultados quando os riscos e 

benefícios inerentes à posse dos ativos são transferidos para o comprador, quando deixa 

de existir um envolvimento continuado de gestão com grau geralmente associado com a 

posse, quando o montante dos réditos possa ser razoavelmente quantificado, quando seja 

provável que os benefícios económicos associados com a transação fluam para a entidade 

e quando os custos incorridos ou a serem incorridos referentes à transação passam ser 

fiavelmente mensurados. 

 

b) Prestações de serviços - são reconhecidos na demonstração dos resultados com referência 

à fase de acabamento da prestação de serviços à data do balanço. 

 

 

13.2 Quantia de rendimento proveniente da troca de bens ou serviços incluídos em cada 

categoria significativa de rendimento: 

 

Tipo de rendimento   31.12.2020   31.12.2019  

 Vendas      

 Vendas de mercadorias  185.447,50 308.306,07 

   

 Prestação de serviços  2.543.350,35 3.603.666,88 

   

 TOTAL  2.728.797,85 3.911.972,95 
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Tipo de rendimento   31.12.2020   31.12.2019  

 Vendas      

 Fotocópias, Impressos e Publicações  8.603,83 42.764,28 

 Leite  45.759,46 53.215,74 

 Animais  11.815,48 12.730,06 

 Produtos Vitícolas  38,96 48.899,54 

 Produtos alimentares e bebidas 104.339,71 128.296,10 

 Outros Bens  14.890,06 22.400,35 

   

 Prestação de Serviços     

   Serviços refeições  256.168,82 1.055.141,56 

   Serviços alojamento  396.581,70 463.814,28 

   Serviços específicos setor da educação  859.086,54 1.299.832,73 

   Estudos, pareceres, projetos de 

consultadoria  112.440,86 10.217,00 

   Realização de Análises  214.828,11 160.891,11 

   Serviços Prestados Pelo Lab. Materiais 490.820,00 0,00 

   Serviços Clínicos  99.735,87 277.525,11 

    Atividades desportivas  45.970,41 260.065,68 

   Outros serviços  67.718,04 76.179,41 

   

TOTAL 2.728.797,85 3.911.972,25 

 

14. Rendimento de transações sem contraprestação 

 

14.1 Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento de rendimentos provenientes de 

transações sem contraprestação 

Os subsídios recebidos destinados a financiar despesas correntes são registados como rendimento 

do exercício (“Transferências e Subsídios Correntes Obtidos”) na parte correspondente aos gastos 

incorridos durante o exercício, independentemente do momento do recebimento dos mesmos, 

registando-se no passivo (“Rendimentos a Reconhecer”) os adiantamentos. Os subsídios recebidos 

para financiar despesas de capital são diferidos no balanço na rubrica de “Transferências e 

subsídios de capital” no Património Líquido, sendo transferidos para rendimentos, através da 

rubrica de “Outros Rendimentos e Ganhos”, em proporção idêntica aos encargos anuais com a 

depreciação dos bens subsidiados. 
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14.2 Quantia de rédito proveniente de transações sem contraprestação reconhecidas durante o 

período 

 

Impostos, Contribuições e Taxas 

Tipo de rendimento   31.12.2020   31.12.2019 

 Taxas      

 Propinas  6.082.726,07 6.640.433,27 

 1º ciclo  3.429.225,55 3.657.501,62 

 2º ciclo  1.252.184,46 1.490.229,75 

 3º ciclo  457.523,61 553.740,03 

 Mestrado integrado  574.007,55 699.086,89 

 Propinas Internacional 321.883,70 182.544,97 

 Outras propinas  47.901,20 57.330,01 

 Taxas de matrícula  149.002,58 165.687,04 

Taxas de Exames, Melhorias, etc.  108.840,00 192.871,60 

 Seguro escolar  17.875,00 19.685,85 

  -  

 Multas  99.897,14  102.803,50 

 Emolumentos  311.930,15 386.196,22 

   
 TOTAL  6.770.270,94 7.507.677,48 

 

Transferências  

  31.12.2020  31.12.2019 

 
 Rendimentos do período reconhecidos em  

Tipo de rendimento Resultados 
Património 

líquido 
Resultados 

Património 

líquido 

 Transferências          

- Orçamento de Estado  34.402.481,00   32.805.175,00   

- PIDDAC  50.000,00   100.000,00   

- Empresas Privadas          

- Empresas Sem Fins Lucrativos  294.139,99   76.419,67   

- Projetos  4.679.061,72 12.506.204,30 6.057.309,06  
- Outros  565.843,69 408.300,00 1.046.921,49 11.954.246,53 

 Subsídios          

- Organismos Públicos 10.000,00   3788,86   

- Administração Local  -   30.014,75   

- Organismos Privados  237.810,59  263.577,90  

- Organismos Privados  40.239.336,99 12.914.504,30 40.383.206,73 11.954.246,53 

 

O saldo referente a outras transferências em 2020, refere-se a projetos de investigação 

sendo os projetos mais relevantes o EIXO CICLÁVEL_NORTE, INNOVINE&WINE_NORTE, 
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INTERACT_NORTE, 01/SAMA/2015, ERASMUS+_ 2018, UniRCell, ERASMUS+_Mob.Fins Aprendiza e 

01/SAMA/2016. Os projetos mais relevantes em 2019, foram: INTERACT_NORTE, 

INNOVINE&WINE_NORTE-, BeQA@HE_POCI, INOV@UTAD_NORTE, ECO-GATE, UniRCell e o Deus ex 

Machina(DEM)_NORTE.  

 

O saldo desta rúbrica reflete o impacto da especialização do proveito, em função da despesa 

associada a cada projeto. 

 

 

  Quantias por receber  

 Tipo de rendimento   Início do período   Final do período  

   

 Transferências      

 Propinas e taxas  4.447.319,29 4.031.409,48 

Orçamento de Estado   -   -  

Transferências e subsídios    3.640.019,33 3.272.268,17 

 TOTAL  8.087.338,62 7.303.677,65 

O saldo referente a devedores por transferências e subsídios reflete o valor em dívida dos projetos 

co-financiados. Destacam-se os projetos Interact Norte, UniRCell, NASPA, Innovine&Wine Norte, 

BeQA@HE_POCI, diversos programas doutorais. 

 

15. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes 

O Grupo reconhece uma provisão quando, cumulativamente, exista uma obrigação presente como 

resultado de um acontecimento passado; seja provável que um exfluxo de recursos que 

incorporem benefícios económicos será necessário para liquidar a obrigação; e possa ser feita uma 

estimativa fiável da quantia da obrigação. 

Em 31 de Dezembro de 2018, o Grupo constituiu uma provisão de €58.030,56 relacionada com dois 

processos judiciais onde é expectável que a Universidade venha a incorrer em responsabilidades 

futuras: dois processos relacionados com reclamação para pagamento de vencimentos a dois 

docentes decorrentes de caducidade do contrato (€53.030,86) e processo de reclamação para 

pagamento de indemnização a docente, a título de compensação por não renovação do contrato 

(€5.000,00). Estes processos mantêm-se em curso sem que tenha havido informação que origine 

alteração na estimativa do montante da provisão com referência a31 de dezembro de 2020. 

Relativamente a passivos contingentes, a Universidade é parte em diversos processos judiciais em 

curso para os quais, com base na opinião de especialistas, efetua um julgamento para determinar 

se deve ser registada a respetiva provisão. Tendo por base a avaliação efetuada concluiu-se pela 

divulgação dos processos judiciais em curso abaixo indicados sendo entendimento do Conselho de 

Gestão que da resolução dos referidos processos não resultarão quaisquer responsabilidades 

futuras: 
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▪ A UTAD reclama um crédito a título de dedução do IVA no montante de 151.342,71 euros. A 

sentença foi favorável à UTAD, encontrando-se pendente o recurso interposto pela AT. 

 

▪ O Autor (ex docente da UTAD) reclama o pagamento da compensação pela caducidade do 

contrato de trabalho com valor da ação de €10.515,74. Aguarda julgamento. 

 

▪ O Autor (ex docente da UTAD) reclama o pagamento da compensação pela caducidade do 

contrato de trabalho com valor da ação de €17.543,28. 

 

▪ O Autor reclama da UTAD o pagamento de uma indemnização (responsabilidade civil 

extracontratual das entidade públicas por ato ilícito), cujo valor da ação é €54.806,38. Foi 

apresentada a contestação. Em fase de recurso pelo Autor. 

 

 

▪ A Autora requer a condenação da UTAD a prestar autorizar 40 alunos a realizarem a defesa de 

dissertação ou tese.  A eventual procedência da ação não implica responsabilidades financeiras 

para a UTAD. Foi apresentada a contestação. 

Por último, referir que a UTAD requereu a atribuição do estatuto de assistente, o qual já foi aceite, 

nos autos de inquérito que correm termos no Departamento de Investigação e Ação Penal de Vila 

Real (Inquérito nº 1279/17.4T9VRL), a fim de salvaguardar de forma ativa, plena e eficaz os direitos 

e interesses eventualmente violados no âmbito da matéria de facto que ali se encontra a ser 

investigada relativa a putativas irregularidades praticadas por terceiros, no contexto da execução 

do programa contratual acordado com as entidades brasileiras que se destinavam à captação de 

alunos de nacionalidade brasileira para a realização de mestrados e doutoramentos na UTAD. 

A eventual aquisição da qualidade processual de assistente pela UTAD é independente da eventual 

dedução de pedido de indemnização civil, fundado na prática de crimes suscetíveis de serem 

imputados a terceiros no âmbito referido. Com efeito, enquanto lesada, sempre e em qualquer 

circunstância, assistirá à UTAD o direito a enxertar no processo crime um pedido de indemnização 

civil contra os responsáveis pelos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais que a sua atuação 

tenha provocado. 

 

17. Acontecimentos após a data de relato 

 

17.5. Aprovação das demonstrações financeiras 

O Conselho de Gestão emitiu parecer favorável sobre as demonstrações financeiras em 20 de abril 

de 2021, propondo que o Sr. Reitor as possa submeter à aprovação ao Conselho Geral. 
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17.6. Atualização da divulgação acerca das condições à data do balanço 

Na sequência do surto COVID-19 e da declaração pela a Organização Mundial de Saúde, em 11 de março 
de 2020 da existência de uma pandemia mundial relacionada com Coronavírus 2019, a Universidade 
adotou medidas dirigidas à comunidade académica, tendo em vista a mitigação da perturbação, a 
proteção da saúde dos colaboradores e dos alunos e a continuidade das suas operações. 

Importa, nomeadamente, evidenciar as seguintes medidas: 

a) Transição, durante alguns períodos e nos termos dos vários diplomas legais a regular os estados 
de emergência sucessivos durante o ano de 2020, para um regime letivo à distância, sem prejuízo 
de ter sido possível, em alguns momentos, assegurar o regime presencial nas aulas 
práticas/laboratoriais, bem como na realização de alguns exames; 
 

b) Adoção de vários regimes de trabalho em sintonia com as determinações legais e na salvaguarda 
da sáude e segurança de todos os trabalhadores, nomeadamente: teletrabalho, regimes de 
trabalho em espelho, atendimento online, atendimento por marcação, entre outros; 
 

c) Adoção de várias ações de apoio aos estudantes, tendo em vista garantir a manutenção dos 
mesmos às aulas (nos diversos regimes), designadamente através da inicitiva “UTAD+CONTIGO”, 
através da qual foi possível contactar diretamente com mais de 4 mil estudantes; 
 

d) Apoio às entidade locais - Centro Hospitalar e Câmara Municipal – na cedência de meios e 
recursos hospitalares, bem com alojamento  para os profissionais de saúde e espaço para a 
instalação de um Centro de Acolhimento Temporário para doentes COVID19; 
 

e) Instalação de um Centro de Testagem COVID19 , validado pelo Instituto Nacional Ricardo Jorge, 
trabalha em coordenação com o Centro Hospitalar de Trás-Os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) e 
a ARS Norte, nomeadamente com as ACES Douro I e Tâmega II, bem como com a Segurança Social 
(no ano de 2020 foram faturados serviços de testagem no montante de 490 820,00 €). 
 
 

O Grupo UTAD manterá, durante o ano de 2021, um forte compromisso com a saúde e segurança de 
toda a Comunidade. É expectável que durante o ano 2021 se mantenham alguns constrangimentos no 
funcionamento regular da atividade, incluindo um impacto em algumas receitas, sobretudo as 
decorrentes da área da alimentação e alojamento. 
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18. Instrumentos financeiros 

 

18.7. Ativos financeiros 

A 31 de dezembro de 2020 a Entidade detinha os seguintes ativos financeiros: 

  

 Ativos registados a 

justo valor por 

resultados  

 Ativos registados 

ao custo 

amortizado menos 

Imparidade  

 Total  

 Ativos financeiros       

Clientes, contribuintes e utentes  - 4.800.083,25 4.800.083,25 

Devedores por transf. e subsídios não 

reembolsáveis  
- 3.272.268,17 3.272.268,17 

Estado e outros entes públicos – IVA - 5.003,96 5.003,96 

Outros devedores - 255.379,40 255.379,40 

Caixa e depósitos  - 4.164.980,76 4.164.980,76 

TOTAL  - 12.497.715,54 12.497.715,54 

 

 

Ativos registados ao custo amortizado menos 

Imparidade 
 Custo amortizado   Imparidade   Total  

 Ativos financeiros       

Clientes, contribuintes e utentes  8.981.962,26 4.181.879,01 4.800.083,25 

Devedores por transf. e subsídios não 

reembolsáveis  3.272.268,17  -  
3.272.268,17 

Estado e outros entes públicos – IVA 5.003,96 - 5.003,96 

Outras contas a receber  272.879,40  17.500,00  255.379,40 

Caixa e depósitos  4.164.980,76  -  4.164.980,76 

TOTAL  16.697.094,55 4.199.379,01 12.497.715,54 

  

v) Clientes, contribuintes e utentes 

A 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, a rubrica de Clientes, contribuintes e utentes 

analisa-se da seguinte forma: 

  31.12.2020   31.12.2019  

Rubrica 
Quantia 

bruta 

Imparidade 

acumulada 

Quantia 

líquida 

Quantia 

bruta 

Imparidade 

acumulada 

Quantia 

líquida 

 Clientes e utentes  8.981.962,26 4.181.879,01 4.800.083,25 9.323.600,07 4.206.412,63 5.117.187,44 

 TOTAL  8.981.962,26 4.181.879,01 4.800.083,25 9.323.600,07 4.206.412,63 5.117.187,44 

 
  31.12.2020   31.12.2019  

Rubrica 
Quantia 

bruta 

Imparidade 

acumulada 

Quantia 

líquida 

Quantia 

bruta 

Imparidade 

acumulada 

Quantia 

líquida 
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Clientes - conta corrente 891.057,33 322,26 890.735,07 668.015,10 322,26 667.692,84 

Clientes - cobrança duvidosa 1.499.337,20 1.499.337,20 - 1.475.514,73 1.475.514,73 - 

Alunos - conta corrente 3.909.348,18 - 3.909.348,18 4.449.494,60 - 4.449.494,60 

Alunos - cobrança duvidosa 2.682.219,55 2.682.219,55 - 2.730.575,64 2.730.575,64 - 

 TOTAL  8.981.962,26 4.181.879,01 4.800.083,25 9.323.600,07 4.206.412,63 5.117.187,44 

 

Foram constituídas imparidades para os créditos, que não do Estado (sentido lato), em mora há 

mais de 12 meses desde a data do respetivo vencimento e para as quais existiam diligências para 

o seu recebimento. A taxa utilizada foi de 100%. 

Em 2020, o reforço das imparidades relativas a dívidas de alunos está relacionado com a inclusão 

das dívidas de estudantes do ano letivo de 2018/2019, permanecendo apenas em conta corrente 

as dívidas vencidas relativas aos anos letivos 2019/2020 e 2020/2021. Em 2019, foram consideradas 

as dívidas em mora de estudantes do ano letivo de 2017/2018. 

Relativamente aos SASUTAD, em 2020 a imparidade sofreu um ligeiro aumento líquido €147,00 

que reflete o reforço de €1.147,00 de modo a incluir as dívidas de alunos e clientes com atraso de 

mais de um ano e uma reversão de €1.000,00 referente a regularização de um recebimento em 

2020. 

No que respeita à dívida de alunos – conta corrente, em 31 de dezembro de 2020, a UTAD registou 

o valor da faturação relacionado com propinas como dívida no momento de matrícula do aluno por 

contrapartida da relevação do correspondente Passivo (Diferimentos).  

Dívida alunos (propinas) por ano 

letivo 

 Conta 

corrente  
 Cobrança duvidosa    

Propinas - 1º, 2º e 3º ciclo    

2020/2021  3.487.737,93  -   

2019/2020 394.153,47  -  

 2018/2019   -   289.981,73   
 2017/2018   -   129.607,73   
 2016/2017  -  124.719,45   
 2015/2016  -  318.678,54   
 2014/2015  -  323.321,71   
 2013/2014  -  306.369,47   
 2012/2013  -  424.272,80   
 2011/2012    421.018,84   
 2010/2011  -  341.315,28   

  3.881.891,40  2.679.285,55   
    
 Propinas - outras   -    
Outras dívidas alunos 24.200,00   2.934,00   
 Imparidade acumulada  - (2.682.219,55)  
    
 TOTAL   3.906.091,40  - 3.906.091,40 

 

w) Outros devedores 
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A 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, o saldo de outros devedores 

decompunha-se da seguinte forma: 

   31.12.2020   31.12.2019  

   Pessoal 299,36 299,36 

   Devedores por acréscimos de rendimentos 234.469,75 116.137,55 

   Outros devedores 20.610,29 27.022,59 

 TOTAL  255.379,40 143.459,50 

A rubrica de Devedores por acréscimos de rendimentos está relacionada com a aplicação do 

princípio do regime do acréscimo contratos de prestação de serviços, conforme descrito na nota 

13.1 b). 

 

x) Caixa e depósitos 

A 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, o saldo de caixa e de depósitos bancários 

decompunha-se da seguinte forma: 

   31.12.2020  31.12.2019  

 Caixa  4.126,59 4.937,29 

 Depósitos à ordem    - 

  - Depósitos à ordem no Tesouro  3.455.262,23 1.208.934,13 

  - Depósitos bancários à ordem  702.591,94 221.794,38 

 Outros Depósitos bancários  3.000,00 1.000,00 

 TOTAL  4.164.980,76 1.436.665,80 

 

18.8. Passivos financeiros 

A 31 de dezembro de 2020 a Entidade detinha os seguintes passivos financeiros: 

  

 Passivos 

registados a 

justo valor por 

resultados  

 Passivos 

registados ao 

custo amortizado 

menos Imparidade  

 Total  

 Passivos financeiros – Não corrente       

    Financiamentos Obtidos - 2.488.045,81 2.488.045,81 

    

Passivos financeiros – Corrente    

    Fornecedores  - 248.645,80 248.645,80 

    Adiantamentos de clientes, contribuintes e 

utentes  
- 

1.009,20 1.009,20 

    Estado e outros entes públicos  - 110.521,28 110.521,28 

    Fornecedores de investimentos  - 17.770,67 17.770,67 

    Outras contas a pagar  - 6.913.308,77 6.913.308,77 

TOTAL  - 9.779.301,53    9.779.301,53    
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Em 2020, o montante registado em financiamentos obtidos diz respeito aos valores recebidos no 

âmbito dos contratos de melhoria da eficiência energética (POSEUR). Estes projetos preveem o 

reembolso do subsídio em função de uma percentagem dos ganhos com a eficiência energética. O 

reembolso sofreu um reagendamente estando prevista a primeira prestação para março de 2023. 

 

y) Estado e outros entes públicos 

O detalhe da rubrica de Estado e outros entes públicos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 é como 

segue: 

 

 

  31.12.2020 31.12.2019 

 Estado e outros entes públicos   

Retenção de imposto sobre as pessoas coletivas 705,54 - 

 Retenção de imposto sobre as pessoas singulares 259,00 559.999,76 

 Sistemas de proteção social e subsistemas de 

saúde 11.063,21 811.879,61 

 Imposto sobre o valor acrescentado 98.493,53 95.486,26 

 TOTAL  110.521,28 1.467.365,63 

 

z) Outras contas a pagar 

A 31 de Dezembro de 2020 e 2019 a rubrica de “Outras contas a pagar” decompunha-se da seguinte 

forma: 

 31.12.2020 31.12.2019 

 Outras contas a pagar   

 Pessoal 173,95 87.132,72 

 Clientes c/c (saldo credor) 144,16 - 

 Provisão para férias e subs. férias 5.277.143,53 5.377.408,65 

 Outros acréscimos de gastos 491.740,64 235.361,79 

 Outros credores 1.144.106,49 687.117,97 

 TOTAL  6.913.308,77 6.387.021,13 

O aumento verificado na rubrica de outros credores em 2020 está relacionado com o registo dos 

valores de adiantamentos relacionados com os projetos de investigação (700.856,56 euros). 
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20. Divulgação de partes relacionadas 

Listagem das entidades onde a Universidade tem controlo, pelo que integram as contas 

consolidadas do Grupo: 

Designação Sede 

Controlo/ 

Influência 

significativa 

Método 

Interesses 

minoritários 

     

Serviços de ação social da Universidade 

de Trás-Os-Montes e Alto Douro 
Vila Real Sim Agregação 

- 

UFM - Rádio Universidade Marão Vila Real 
Sim  

86,96% 
Consolidação integral 

- 

 

Listagem das entidades onde a Universidade não detém controlo. Parte destas entidades 

encontram-se registadas pelo valor nulo uma vez que foi considerado que o valor entregue pela 

participação não será recuperado. 

      

Designação Sede 

Participação 

Quantia 

escriturada 

Controlo/ 

Influência 

significativa 

Método 

     
Regia Douro Park – Associação para o Desenvolvimento do 

Regia Douro Park 
Vila Real 0,00 Não 

Custo deduzido de 

imparidade 

Centrohabitat – Coton Vila Real 0,00 Não 
Custo deduzido de 

imparidade 

Plataforma para a Construção Sustentável Vila Real 0,00 Não 
Custo deduzido de 

imparidade 

Associação para o desenvolvimento da Brigantia Ecopark Vila Real 0,00 Não 
Custo deduzido de 

imparidade 

Valor Pedra Vila Real 0,00 Não 
Custo deduzido de 

imparidade 

IDARN - Instituto para o desenvolvimento Agrário da 

Região Norte 
Vila Real 0,00 Não 

Custo deduzido de 

imparidade 

AIFF - Associação p/a Comp. Da Ind. Fileira Florestal Vila Real 0,00 Não 
Custo deduzido de 

imparidade 

IET - Instituto Empresarial do Tâmega Vila Real 0,00 Não 
Custo deduzido de 

imparidade 

ITIDAI - Instituto de Trás-os-Montes para a Investigação Vila Real 0,00 Sim 
Custo deduzido de 

imparidade 

INESC TEC Porto 121.551,00 Não 
Custo deduzido de 

imparidade 

Fundação Rei D. Dinis Vila Real 0,00 Sim 
Custo deduzido de 

imparidade 

COLAB4FOOD - Laboratorio Colaborativo Vila Real 5.000,00 Não 
Custo deduzido de 

imparidade 

FORESTWISE (CoLab) Vila Real 10.000,00 Não 
Custo deduzido de 

imparidade 

Associação BIOREF - Laboratório Colaborativo para as 

Biorrefinarias 
Vila Real 5.500,00 Não 

Custo deduzido de 

imparidade 

Associação Laboratório da Paisagem Vila Real 0,00 Não 
Custo deduzido de 

imparidade 
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De referir que a participação no INESC-TEC não foi integralmente realizada, tendo ficado por pagar 

a 31 de dezembro de 2020 o montante de €116.633 (outras contas a pagar). 

 

Divulgação das transações e saldos com partes relacionadas 

Designação 
Dívida a 

receber 

Dívida a 

pagar 
Imparidade 

    
Associação para o desenvolvimento da Brigantia Ecopark 0,00 0,00 0,00 
Valor Pedra 0,00 0,00 0,00 
IDARN 0,00 0,00 0,00 
AIFF - Associação p/a Comp. Da Ind. Fileira Florestal 0,00 0,00 0,00 
IET - Instituto Empresarial do Tâmega 0,00 0,00 0,00 
ITIDAI - Instituto de Trás-os-Montes para a Investigação 17.500,00 0,00 -17.500,00 
Regia Douro Park – Associação para o Desenvolvimento do Regia Douro Park 0,00 0,00 0,00 
INESC TEC 8.090,00 0,00 0,00 
Fundação Rei D. Dinis 0,00 0,00 0,00 
COLAB4FOOD - Laboratorio Colaborativo 0,00 0,00 0,00 
FORESTWISE (CoLab) 0,00 0,00 0,00 
Associação BIOREF - Laboratório Colaborativo para as Biorrefinarias 0,00 0,00 0,00 
Associação Laboratório da Paisagem 0,00 0,00 0,00 

        

 

 

Designação Rendimentos Gastos   

    

Regia Douro Park – Associação para o Desenvolvimento do Regia Douro Park -    55.633,80  

Associação Laboratório da Paisagem 54,00 -  

INESC TEC 22.684,00 15.186,02  

IDARN - 3.000,00  
       

 

 

Remunerações relativas ao Conselho de Gestão do Grupo: 

Cargo 
Nº 

pessoas 
Remunerações 

Outras 

remunerações 
Empréstimos 

Benefícios 

diretos e 

indiretos 

      
Pessoal chave da gestão  

(Reitor, Vice-Reitores, Administrador, 

Diretor) 5 274.035,65 - - - 

Membros próximos da família 1 15.803,83 - - - 

      
    6  289.839,48 - - - 

 

23. Outras informações 

 

23.9. Diferimentos 
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Em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 o valor dos diferimentos ativos e passivos 

discrimina-se como segue: 

  31.12.2020 31.12.2019 

Diferimentos ativos   

 Seguros 1.342,48 2.929,20 

 Outros 70.727,89 75.233,43 

  72.070,37 78.162,63 

    

  31.12.2020 31.12.2019 

Rendimentos a reconhecer   

 Propinas 3.792.810,61 4.211.870,87 

 Subsídios ao Funcionamento 1.666.652,81 1.321.719,64 

 Outros 399.073,60 109.186,56 

  5.858.537,02 5.642.777,03 
 

  

   

A rubrica de rendimentos a reconhecer relativo a propinas está relacionado com a especialização 

relativa ao ano letivo 2020/21, tendo o cálculo sido apurado tendo por base o descrito na nota 2, 

alínea m). 

No que respeita aos subsídios ao funcionamento, o aumento da rubrica de rendimentos a 

reconhecer reflete os contratos associados a transferências e subsídios cujo montante recebido 

excede o montante executado até 31.12.2020. 

 

23.10. Fornecimentos e serviços externos 

A rubrica de Fornecimentos e serviços externos a 31 de dezembro de 2020 e 2019 apresentava a 

seguinte composição: 

   31.12.2020   31.12.2019  

Fornecimento e serviços externos   

 Subcontratos 2.483,06 4.080,65 

 Trabalhos especializados 725.026,92 1.636.076,46 

 Publicidade, comunicação e imagem 78.246,48 77.262,08 

 Vigilância e segurança 30.433,47 45.436,51 

 Honorários 156.348,09 391.451,68 

 Conservação e reparação 153.689,37 587.865,28 

 Outros serviços especializados 63.335,85 133.547,09 

 Peças, ferramentas e utens. de desgaste rápido 109.722,07 128.296,59 

 Produtos químicos e de laboratórios 192.603,98 389.553,30 

 Outros materiais 329.759,90 332.405,95 

 Eletricidade 642.920,73 909.124,57 

 Combustíveis e lubrificantes 128.714,46 208.351,45 

 Água 217.491,89 215.182,33 

 Outros fluídos 224.194,85 378.241,62 
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 Deslocações e estadas 82.378,85 444.167,14 

 Rendas e alugueres 124.406,63 319.322,35 

 Comunicação 30.438,11 51.862,43 

 Seguros 21.319,96 38.667,65 

 Despesas de representação dos serviços 38,60 - 

 Limpeza, higiene e conforto 406.594,10 354.725,60 

 Outros serviços 564.258,12 636.522,09 

TOTAL 4.284.405,49 7.282.142,82 

Os fornecimentos e serviços externos apresentam como principais componentes algumas das 

rubricas relativas aos encargos com as instalações (eletricidade, gás, água e limpeza), os trabalhos 

especializados, os consumíveis laboratoriais, os honorários, assim como as deslocações e estadas. 

Comparativamente a 2019, verificou-se uma diminuição significativa, especialmente nas rubricas 

“trabalhos especializados”, “deslocações e estadas”, “produtos químicos e de laboratório”, 

“honorários” e “rendas e alugueres”. Estas despesas estão em grande parte associadas à execução 

de projetos de investigação tendo sido afetadas pelos impactos decorrentes da pandemia. Por 

outro lado, os efeitos da pandemia verificam-se no aumento das despesas com limpeza, higiene e 

conforto. 

A rubrica de outros fornecimentos e serviços inclui serviços relacionados com assistência 

informática, serviços de organização documental, entre outros. 

 

 

23.11. Gastos com pessoal 

Os gastos com o pessoal decompõem-se como se segue: 

   31.12.2020   31.12.2019  

Gastos com pessoal     

 Remunerações dos órgãos sociais e de gestão - 2.315,94 

 Remunerações do pessoal 31.705.642,85 31.786.094,54 

 Encargos sobre remunerações 7.248.241,16 7.228.810,41 

 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 4.287,63 8.722,19 

 Indemnizações - - 

 Outros gastos com pessoal 290.676,77 425.404,61 

 TOTAL  39.248.848,41 39.451.347,69 
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23.12. Transferências e subsídios concedidos e Prestações sociais 

O detalhe das Transferências e subsídios concedidos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 é como 

segue: 

   31.12.2020   31.12.2019  

Transferências e subsídios concedidos     

Administração Pública 147.747,46 129.999,95 

Administração Privada 80.337,47 87.437,87 

Exterior - Países Terceiros 135.744,37 62.652,68 

Particulares 1.646.405,06 2.774.961,18 

Subsídios correntes concedidos 120.000,00 160.000,00 

   

Prestações Sociais Concedidas 21.660,00 27.513,00 

 TOTAL  2.151.894,36 3.242.564,68 

 

A diminuição verificada na rúbrica de transferências correntes concedidas é justificada, 

principalmente, pelo decréscimo do valor das transferências concedidas pela UTAD a 

bolseiros de investigação, mobilidade e formação.  

 

23.13. Outros rendimentos e ganhos 

A rubrica de Outros rendimentos tem a 31 de dezembro de 2020 e 2019 a seguinte composição: 

   31.12.2020   31.12.2019  

Outros rendimentos     

 Outros rendimentos suplementares 21.482,92 22.028,48 

 Rendimentos em investimentos não financeiros 3.262,16 34.913,04 

 Correções relativas a períodos anteriores 197.406,77 3.929,87 

 Imputação subsídios e transf. para investimento 1.265.654,01 1.659.858,29 

 Outros não especificados 32.535,66 13.683,94 

 TOTAL  1.520.341,52 1.734.056,19 

A rubrica de Imputação de subsídios e transferências para investimentos, no montante de 

1.265.654,01 euros compreende o reconhecimento dos rendimentos relativos aos financiamentos 

afetos à aquisição de ativos, na proporção dos respetivos gastos de depreciação e de amortização 

durante a vida útil dos ativos. 

 

23.14. Aumentos/reduções de justo valor 

Esta rubrica apresenta o montante de 54.375,55 euros referentes à aplicação do justo valor na 

mensuração de ativos biológicos, nomeadamente, animais utilizados na atividade de ensino e 

investigação. 
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23.15. Outros gastos e perdas 

A rubrica de Outros gastos tem a 31 de dezembro de 2020 e 2019 a seguinte composição: 

   31.12.2020   31.12.2019 

Outros gastos     

 Impostos e taxas 26.389,92 147.632,18 

 Gastos em investimentos não financeiros 23.776,36 12.733,64 

 Correções relativas a períodos anteriores 301.364,11 309.142,16 

 Quotizações 28.561,31 57.450,00 

 Serviços Bancários 43.151,65 66.916,23 

 Outros gastos 45.152,42 23.795,37 

 TOTAL  468.395,77 617.399,58 

 

23.16. Dívidas em mora com o Estado e outros entes públicos 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, não existiam dívidas em situação de mora com o 

Estado e outros entes públicos. 

 

23.17. Responsabilidades por Garantias Prestadas 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, existem responsabilidades por garantias prestadas, no 

montante de €195.190,43 (178.921,22 em 2019), conforme quadro resumo 

   31.12.2020   31.12.2019  

EDP 101.410,69 85.141,48 

 IFAP 93.779,74 93.779,74 

TOTAL  195.190,43 178.921,22 

 

23.18. Operações de tesouraria 

O saldo inicial das operações de tesouraria apresenta um valor negativo no montante de 

123.166,31 €, já transitado de ano anteriores (2019: -254.263,24 €). A UTAD efetuou uma 

regularização parcial no decurso de 2020, estando em curso o levantamento/análise das restantes 

situações (que serão, na essência, adiantamentos não regularizados), tendo em vista a resolução 

integral. 
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23.19. Outras informações 

Os honorários do Fiscal Único ascenderam a nove mil trezentos e sete euros e noventa e 

quatro cêntimos, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 

 

23.20. Fundo de Apoio Social 

Foi aprovado pelo Conselho Geral na reunião do dia 11 de abril 2014 o aumento das 

propinas em 20 euros. Este aumento foi aprovado com a condição de que o acréscimo de 

receita fosse usado pela Reitoria para a ação social e apoio aos alunos mais carenciados, 

reforçando assim, o Fundo de Apoio Social. A concretização deste reforço teve início no ano 

de 2016, tendo a Universidade efetuado um levantamento dos alunos que frequentaram o 

1.º Ciclo/Mestrados Integrados dos respetivos anos letivos desde esse ano. Teve-se em 

conta o n.º de alunos com a propina paga. O valor apurado para o corrente ano foi de cerca 

de € 71 034.15€ (2019: 81.680,00 euros) tendo sido já transferida a verba para os SASUTAD. 
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5. Certificação Legal das Contas 
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6. Relatório de Auditoria 
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7. Demonstrações orçamentais 

7.1 DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL CONSOLIDADA 

UTAD e SASUTAD 

 

 

 

 

 

 

 

R P R G UE EM P R
F UN D OS 

A LH EIOS
T OT A L

Saldo  de gerência anterio r 1 371 679,95 € 36 036,45 € 258 786,10 € 0,00 € -234 699,54 € 1 431 802,96 € 1 719 480,98 €

Operações orçamentais [1] 1 371 679,95 € 36 036,45 € 258 786,10 € 0,00 € 0,00 € 1 666 502,50 € 1 945 842,79 €

Devolução do saldo oper. orçamentais 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Operações de tesouraria [A] 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -234 699,54 € -234 699,54 € -226 361,81 €

R eceita co rrente 10 637 427,24 € 35 432 240,06 € 5 519 932,31 € 0,00 € 0,00 € 51 589 599,61 € 49 977 932,94 €

R1 Receita fiscal 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R11 X Impostos Diretos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R12 X Impostos Indiretos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R2 X Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R3 X Taxas, multas e outras penalidades 6 719 077,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 719 077,70 € 7 882 827,26 €

R4 X Rendimentos de propriedade 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R5 Transferências Correntes 711 815,39 € 35 432 172,26 € 5 519 892,45 € 0,00 € 0,00 € 41 663 880,10 € 37 899 674,68 €

R51 Administrações Públicas 711 815,39 € 35 432 172,26 € 5 519 892,45 € 0,00 € 0,00 € 41 663 880,10 € 37 899 674,68 €

R511 Administração Central - Estado 711 815,39 € 35 432 172,26 € 5 519 892,45 € 0,00 € 0,00 € 41 663 880,10 € 37 899 674,68 €

R5111 X Administração Central - Estado Português 0,00 € 34 452 481,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 34 452 481,00 € 32 905 175,00 €

R5112 X Administração Central - Outras entidades 111 773,81 € 979 691,26 € 167 982,22 € 0,00 € 0,00 € 1 259 447,29 € 478 729,00 €

R5113 X Segurança Social 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R5114 X Administração Regional 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R5115 X Administração Local 12 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12 500,00 € 17 514,75 €

R512 X Exterior - U E 6 550,00 € 0,00 € 5 351 910,23 € 0,00 € 0,00 € 5 358 460,23 € 4 138 601,53 €

R513 X Outras 580 991,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 580 991,58 € 359 654,40 €

R52 X Subsídios correntes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R6 X Venda de bens e serviços 3 118 816,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 118 816,45 € 4 173 731,08 €

R7 X Outras Receitas Correntes 87 717,70 € 67,80 € 39,86 € 0,00 € 0,00 € 87 825,36 € 21 699,92 €

R eceita de capital 443 344,38 € 1 102 011,84 € 340 043,45 € 0,00 € 0,00 € 1 885 399,67 € 1 840 052,39 €

R8 X Venda de bens de investimento 408 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 408 300,00 € 0,00 €

R9 Transferências de Capital 24 613,85 € 1 101 567,87 € 338 304,69 € 0,00 € 0,00 € 1 464 486,41 € 1 837 203,69 €

R91 Administrações Públicas 24 613,85 € 1 101 567,87 € 338 304,69 € 0,00 € 0,00 € 1 464 486,41 € 1 837 203,69 €

R911 Administração Central - Estado 24 613,85 € 1 101 567,87 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 126 181,72 € 0,00 €

R9111 X Administração Central - Estado Português 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R9112 X Administração Central  - outras entidades 24 613,85 € 1 101 567,87 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 126 181,72 € 713 778,21 €

R9113 X Segurança social 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R9114 X Administração Regional 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R9115 X Administração Local 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R912 X Exterior - U E 0,00 € 0,00 € 338 304,69 € 0,00 € 0,00 € 338 304,69 € 1 123 425,48 €

R913 X Outras 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R92 X Subsídios de capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R10 X Outras receitas de capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R11 X Reposições não abatidas aos pagamentos 10 430,53 € 443,97 € 1 738,76 € 0,00 € 0,00 € 12 613,26 € 2 848,70 €

Receita efetiva [2] 11 080 771,62 € 36 534 251,90 € 5 859 975,76 € 0,00 € 0,00 € 53 474 999,28 € 51 817 985,33 €

Receita não efetiva [3] 0,00 € 0,00 € 1 569 613,14 € 0,00 € 0,00 € 1 569 613,14 € 918 432,67 €

R12 X Receita com ativos financeiros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R13 X Receita com passivos financeiros 0,00 € 0,00 € 1 569 613,14 € 0,00 € 0,00 € 1 569 613,14 € 918 432,67 €

Soma [4]=[1]+[2]+[3] 12 452 451,57 € 36 570 288,35 € 7 688 375,00 € 0,00 € 0,00 € 56 711 114,92 € 54 682 260,79 €

Operações de tesouraria [B] 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 054 589,80 € 1 054 589,80 € 188 936,43 €

R UB R IC A R EC EB IM EN T OS

F ON T ES D E F IN A N C IA M EN T O (n)

N -1
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Nota: Tendo em vista permitir a comparabilidade deste mapa entre o ano 2019 e o ano 2020, foi realizado um ajustamento nos 

valores de 2019- eliminação das operações internas entre a UTAD e os SASUTAD (239.544,15 €). 

 

 

  

R P R G UE EM P R
F UN D OS 

A LH EIOS
T OT A L

Despesa corrente 10 217 733,61 € 35 689 967,41 € 2 657 401,86 € 0,00 € 0,00 € 48 599 146,92 € 51 469 499,22 €

D1 Despesas com o pessoal 5 086 875,80 € 35 139 905,73 € 416 200,45 € 0,00 € 0,00 € 40 642 981,98 € 38 911 509,97 €

D11 X Remunerações certas e permanentes 3 844 535,91 € 28 291 604,75 € 268 059,89 € 0,00 € 0,00 € 32 404 200,55 € 31 116 498,98 €

D12 X Abonos  variáveis ou eventuais 138 194,09 € 44 835,25 € 31 870,12 € 0,00 € 0,00 € 214 899,46 € 314 486,26 €

D13 X Segurança social 1 104 145,80 € 6 803 465,73 € 116 270,44 € 0,00 € 0,00 € 8 023 881,97 € 7 480 524,73 €

D2 X Aquisição de bens e  serviços 3 739 525,89 € 306 842,61 € 1 152 331,50 € 0,00 € 0,00 € 5 198 700,00 € 8 471 722,46 €

D3 X Juros e outros encargos 34 044,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 34 044,04 € 58 330,60 €

D4 Transferências correntes 1 053 040,76 € 225 923,07 € 986 821,78 € 0,00 € 0,00 € 2 265 785,61 € 3 604 073,53 €

D41 Administrações Públicas 1 053 040,76 € 225 923,07 € 986 821,78 € 0,00 € 0,00 € 2 265 785,61 € 3 604 073,53 €

D411 Administração Central - Estado 940,00 € 78 498,81 € 68 308,65 € 0,00 € 0,00 € 147 747,46 € 3 604 073,53 €

D4111 X Administração Central - Estado Português 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D4112 X Administração Central - Outras entidades 940,00 € 78 498,81 € 68 308,65 € 0,00 € 0,00 € 147 747,46 € 224 296,90 €

D4113 X Segurança social 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D4114 X Administração regional 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D4115 X Administração local 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D412 X Entidades do setor não lucrativo 180 100,00 € 21 596,69 € 17 686,02 € 0,00 € 0,00 € 219 382,71 € 302 652,80 €

D413 X Famílias 856 337,57 € 122 374,83 € 767 513,91 € 0,00 € 0,00 € 1 746 226,31 € 2 996 313,58 €

D414 X Outras 15 663,19 € 3 452,74 € 133 313,20 € 0,00 € 0,00 € 152 429,13 € 80 810,25 €

D42 X Subsídios correntes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D5 X Outras Despesas Correntes 338 291,16 € 17 296,00 € 102 048,13 € 0,00 € 0,00 € 457 635,29 € 423 862,66 €

Despesa de capital 359 312,88 € 184 346,23 € 3 316 074,07 € 0,00 € 0,00 € 3 859 733,18 € 1 546 259,07 €

D6 X Aquisição de bens de capital 359 312,88 € 184 346,23 € 3 316 074,07 € 0,00 € 0,00 € 3 859 733,18 € 1 546 259,07 €

D7 Transferências de capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D71 Administrações Públicas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D711 Administração Central - Estado 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D7111 X Administração Central - Estado Português 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D7112 X Administração Central - Outras entidades 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D7113 X Segurança social 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D7114 X Administração regional 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D7115 X Administração local 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D712 X Entidades do setor não lucrativo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D713 X Famílias 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D714 X Outras 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D72 X Subsídios de capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D8 X Outras despesas de capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Despesa efetiva [5] 10 577 046,49 € 35 874 313,64 € 5 973 475,93 € 0,00 € 0,00 € 52 458 880,10 € 53 015 758,29 €

Despesa não efetiva [6] 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D9 X Despesa com ativos financeiros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D10 X Despesa com passivos financeiros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Soma [7]=[5]+[6] 10 577 046,49 € 35 874 313,64 € 5 973 475,93 € 0,00 € 0,00 € 52 458 880,10 € 53 015 758,29 €

Operações de tesouraria [C] 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 916 692,19 € 916 692,19 € 0,00 €

Saldo para a gerência seguinte 1 875 405,08 € 695 974,71 € 1 714 899,07 € 0,00 € -96 801,93 € 4 155 432,89 € 1 629 077,12 €

Operações orçamentais [8] = [4]-[7] 1 875 405,08 € 695 974,71 € 1 714 899,07 € 0,00 € 0,00 € 4 252 234,82 € 1 666 502,50 €

Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C] 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -96 801,93 € -96 801,93 € -37 425,38 €

Saldo global [2] - [5] 503 725,13 € 659 938,26 € -113 500,17 € 0,00 € 0,00 € 1 016 119,18 € -1 197 772,96 €

Despesa primária 10 543 002,45 € 35 874 313,64 € 5 973 475,93 € 0,00 € 0,00 € 52 424 836,06 € 52 957 427,69 €

Saldo corrente 419 693,63 € -257 727,35 € 2 862 530,45 € 0,00 € 0,00 € 2 990 452,69 € -1 491 566,28 €

Saldo de capital 84 031,50 € 917 665,61 € -2 976 030,62 € 0,00 € 0,00 € -1 974 333,51 € 293 793,32 €

Saldo primário 548 199,70 € 660 382,23 € -111 761,41 € 0,00 € 0,00 € 1 062 776,48 € -1 136 593,66 €

Receita to tal [1] + [2] + [3] 12 452 451,57 € 36 570 288,35 € 7 688 375,00 € 0,00 € 0,00 € 56 711 114,92 € 54 682 260,79 €

Despesa to tal [5] + [6] 10 577 046,49 € 35 874 313,64 € 5 973 475,93 € 0,00 € 0,00 € 52 458 880,10 € 53 015 758,29 €

R UB R IC A P A GA M EN T OS

F ON T ES D E F IN A N C IA M EN T O (n)

N -1
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7.2 DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES POR NATUREZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRI CA L I QUI D AÇÕES                                                               2 0 2 0 RUBRI CA OBRI GAÇÕES                                   2 0 2 0

Receita corrente 54 307 435,71 €                       Despesa corrente 49 642 612,81 €             

R1 Receita f iscal -  €                                        D1 Despesas com o pessoal 40 655 589,38 €             

R11 Impostos Diretos -  €                                        D11 Remunerações certas e permanentes 32 407 639,28 €             

R12 Impostos Indiretos -  €                                        D12 Abonos  variáveis ou eventuais 214 899,46 €                  

R2 Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde-  €                                        D13 Segurança social 8 033 050,64 €               

R3 Taxas, multas e outras penalidades 7 878 341,22 €                         D2 Aquisição de bens e  serviços 5 470 522,93 €               

R4 Rendimentos de propriedade -  €                                        D3 Juros e outros encargos 34 044,04 €                    

R5 Transferências Correntes 42 013 004,25 €                       D4 Transferências correntes 2 611 949,65 €               

R51 Administrações Públicas 42 013 004,25 €                       D41 Administrações Públicas 2 611 949,65 €               

R511 Administração Central - Estado 36 070 462,44 €                       D411 Administração Central - Estado 493 781,61 €                  

R5111 Administração Central - Estado Português 34 452 481,00 €                       D4111 Administração Central - Estado Português -  €                              

R5112 Administração Central - Outras entidades 1 259 447,29 €                         D4112 Administração Central - Outras entidades 147 747,46 €                  

R5113 Segurança Social -  €                                        D4113 Segurança social -  €                              

R5114 Administração Regional -  €                                        D4114 Administração regional -  €                              

R5115 Administração Local 12 500,00 €                              D4115 Administração local -  €                              

R512 Exterior - U E 5 358 460,23 €                         D412 Entidades do setor não lucrativo 643 781,61 €                  

R513 Outras 584 081,58 €                            D413 Famílias 1 746 356,20 €               

R52 Subsídios correntes -  €                                        D414 Outras 135 824,37 €                  

R6 Venda de bens e serviços 4 328 264,88 €                         D42 Subsídios correntes -  €                              

R7 Outras Receitas Correntes 87 825,36 €                              D5 Outras Despesas Correntes 870 506,81 €                  

Receita de capital 1 872 786,41 €                         Despesa de capital 3 889 185,21 €               

R8 Venda de bens de investimento 408 300,00 €                            D6 Aquisição de bens de capital 3 889 185,21 €               

R9 Transferências de Capital 1 464 486,41 €                         D7 Transferências de capital -  €                              

R91 Administrações Públicas 1 464 486,41 €                         D71 Administrações Públicas -  €                              

R911 Administração Central - Estado 1 126 181,72 €                         D711 Administração Central - Estado -  €                              

R9111 Administração Central - Estado Português -  €                                        D7111 Administração Central - Estado Português -  €                              

R9112 Administração Central  - outras entidades 1 126 181,72 €                         D7112 Administração Central - Outras entidades -  €                              

R9113 Segurança social -  €                                        D7113 Segurança social -  €                              

R9114 Administração Regional -  €                                        D7114 Administração regional -  €                              

R9115 Administração Local -  €                                        D7115 Administração local -  €                              

R912 Exterior - U E 338 304,69 €                            D712 Entidades do setor não lucrativo -  €                              

R913 Outras -  €                                        D713 Famílias -  €                              

R92 Subsídios de capital -  €                                        D714 Outras -  €                              

R10 Outras receitas de capital -  €                                        D72 Subsídios de capital -  €                              

R11 Reposições não abatidas aos pagamentos -  €                                        D8 Outras despesas de capital -  €                              

Receita efetiva [1] 56 180 222,12 €                       Despesa efetiva [4] 53 531 798,02 €             

Receita não efetiva [2] 1 569 613,14 €                         Despesa não efetiva [5] -  €                              

R12 Receita com ativos f inanceiros -  €                                        D9 Despesa com ativos f inanceiros -  €                              

R13 Receita com passivos f inanceiros 1 569 613,14 €                         D10 Despesa com passivos f inanceiros -  €                              

Soma [3]=[1]+[2] 57 749 835,26 €                       Soma [6]=[4]+[5] 53 531 798,02 €             
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8. Anexos 

8.1 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS DAS ENTIDADES CONSOLIDADAS  

8.1.1 Balanço UTAD 

  

Unidade Monetária: Euro

RUBRICAS 31.12.2020 31.12.2019 Reexpresso

ATIVO

Ativo não corrente

   Ativos fixos tangíveis 37 034 795,51 35 982 683,90

   Propriedades de investimento

   Ativos intangíveis 52 936,82 41 861,65

   Participações financeiras 157 050,00 127 804,49

 37 244 782,33 36 152 350,04

Ativo corrente

   Inventários 83 942,20 122 709,70

   Ativos biológicos

   Devedores por transferências e subsídios 3 272 268,17 3 640 019,33

   Devedores por empréstimos bonificados

   Clientes, contribuintes e utentes 4 609 659,81 4 994 835,96

   Estado e outros entes públicos

   Outras contas a receber 205 398,60 133 792,19

   Diferimentos 70 727,89 74 453,16

   Ativos financeiros detidos para negociação

   Outros ativos financeiros

   Caixa e depósitos 4 086 992,77 1 177 674,57

12 328 989,44 10 143 484,91

Total do Ativo 49 573 771,77 46 295 834,95

PATRIMÓNIO LÍQUIDO

   Património/Capital 29 848 228,21 29 848 228,21

   Outros instrumentos de capital próprio

   Prémios de emissão

   Reservas

   Resultados transitados -5 474 837,85 -4 819 008,18

   Ajustamentos em ativos financeiros -33 587,84 -31 533,41

   Excedentes de revalorização

   Outras variações no património líquido 7 210 493,76 6 197 671,19

   Resultado líquido do período 2 786 721,55 -422 682,53

   Interesses que não controlam

Total do Património Líquido 34 337 017,83 30 772 675,28

 

 

PASSIVO

 

 Passivo não corrente

   Provisões 60 166,29 58 030,86

   Financiamentos obtidos 2 488 045,81 918 432,67

   Fornecedores de investimentos

   Responsabilidades por benefícios pós-emprego

   Outras contas a pagar

 2 548 212,10 976 463,53

 

 Passivo corrente

   Credores por transferências e subsídios concedidos

   Fornecedores 223 976,86 1 023 413,38

   Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes 49,20

   Estado e outros entes públicos 96 845,68 1 396 406,34

   Financiamentos obtidos

   Fornecedores de investimentos 15 078,17 589 222,49

   Outras contas a pagar 6 536 034,19 6 008 518,57

   Diferimentos 5 816 557,74 5 529 135,36

   Passivos financeiros detidos para negociação

   Outros passivos financeiros

 12 688 541,84 14 546 696,14

Total do Passivo 15 236 753,94 15 523 159,67

Total do Património Líquido e Passivo 49 573 771,77 46 295 834,95
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8.1.2 Demonstração dos resultados por natureza UTAD 

 

  

Unidade Monetária: Euro

RENDIMENTOS E GASTOS 31.12.2020 31.12.2019

Impostos e taxas 6 770 270,94 7 507 677,48

Vendas 81 323,62 158 422,50

Prestações de serviços 1 776 848,38 1 722 549,05

Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos 38 304 178,23 38 524 158,85

Rendimentos/Gastos imputados de ent -6 335,49 357,43

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -72 629,61 -223 272,88

Fornecimentos e serviços externos -3 625 992,56 -6 160 757,91

Gastos com o pessoal -37 187 663,02 -37 320 058,10

Transferências e subsídios concedidos -2 274 588,51 -3 376 275,83

Prestações sociais 0,00

Imparidade de inventários (perdas/reversões) 0,00

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 24 680,62 121 037,10

Provisões (aumentos/reduções) 0,00

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 0,00

Aumentos/reduções de justo valor 54 375,55 0,00

Outros rendimentos e ganhos 1 453 735,18 1 690 337,54

Outros gastos e perdas -446 808,75 -585 297,10

 

Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento 4 851 394,58 2 058 878,13

 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -2 064 673,03 -2 481 560,66

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

 

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento) 2 786 721,55 -422 682,53

 

Juros e rendimentos similares obtidos

Juros e gastos similares suportados

 

Resultado antes de impostos 2 786 721,55 -422 682,53

 

Imposto sobre o rendimento

 

Resultado líquido do período 2 786 721,55 -422 682,53
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8.1.3 Balanço SASUTAD 

 

Unidade Monetária: Euro

RUBRICAS 31.12.2020 31.12.2019 Reexpresso

ATIVO

Ativo não corrente

   Ativos fixos tangíveis 8 576 522,81 8 807 446,84

   Propriedades de investimento

   Ativos intangíveis 26 478,47 34 763,15

   Participações financeiras

   Outros ativos financeiros

 8 603 001,28 8 842 209,99

Ativo corrente

   Inventários 65 520,42 56 748,01

   Ativos biológicos

   Devedores por transferências e subsídios 0,00

   Devedores por empréstimos bonificados

   Clientes, contribuintes e utentes 186 178,47 130 240,88

   Estado e outros entes públicos 4 890,44

   Outras contas a receber 47 427,63 88 732,70

   Diferimentos 271,81 2 658,24

   Ativos financeiros detidos para negociação

   Outros ativos financeiros

   Caixa e depósitos 68 440,12 254 128,39

372 728,89 532 508,22

Total do Ativo 8 975 730,17 9 374 718,21

PATRIMÓNIO LÍQUIDO

   Património/Capital 1 233 724,00 1 233 724,00

   Outros instrumentos de capital próprio

   Prémios de emissão

   Reservas

   Resultados transitados 1 616 361,48 1 835 954,37

   Ajustamentos em ativos financeiros

   Excedentes de revalorização

   Outras variações no património líquido 5 942 931,04 5 917 508,82

   Resultado líquido do período -247 046,62 -219 592,89

   Interesses que não controlam

Total do Património Líquido 8 545 969,90 8 767 594,30

 

 

PASSIVO

 

 Passivo não corrente

   Provisões

   Financiamentos obtidos

   Fornecedores de investimentos

   Responsabilidades por benefícios pós-emprego

   Outras contas a pagar

 0,00 0,00

 

 Passivo corrente

   Credores por transferências e subsídios concedidos

   Fornecedores 11 319,28 67 221,35

   Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes 960,00 960,00

   Estado e outros entes públicos 9 810,87 69 231,37

   Financiamentos obtidos

   Fornecedores de investimentos 2 692,50 2 692,50

   Outras contas a pagar 362 998,34 358 355,25

   Diferimentos 41 979,28 108 663,44

   Passivos financeiros detidos para negociação

   Outros passivos financeiros

 429 760,27 607 123,91

Total do Passivo 429 760,27 607 123,91

Total do Património Líquido e Passivo 8 975 730,17 9 374 718,21
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8.1.4 Demonstração de resultados por natureza SASUTAD 

 

  

Unidade Monetária: Euro

RENDIMENTOS E GASTOS 31.12.2020 31.12.2019

Impostos e taxas 0,00

Vendas 104 123,88 151 846,50

Prestações de serviços 739 767,96 1 921 561,55

Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos 2 200 158,76 2 181 461,40

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -217 649,77 -704 642,79

Fornecimentos e serviços externos -654 948,60 -1 146 828,95

Gastos com o pessoal -1 997 527,99 -2 066 729,15

Transferências e subsídios concedidos -150 000,00 -220 000,00

Prestações sociais -21 660,00 -27 513,00

Imparidade de inventários (perdas/reversões)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) -147,00 -1 914,14

Provisões (aumentos/reduções)

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 63 282,97 54 299,50

Outros gastos e perdas -29 204,39 -61 441,11

 

Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento 36 195,82 80 099,81

 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -283 242,44 -299 692,70

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

 

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento) -247 046,62 -219 592,89

 

Juros e rendimentos similares obtidos

Juros e gastos similares suportados

 

Resultado antes de impostos -247 046,62 -219 592,89

 

Imposto sobre o rendimento

 

Resultado líquido do período -247 046,62 -219 592,89



 

 

 

121 | 126 

 

RELATÓRIO & CONTAS 

CONSOLIDADAS 2020 

8.1.5 Balanço UFM-Radio 

 

 

Unidade Monetária: Euro

RUBRICAS 31.12.2020 31.12.2019

ATIVO

Ativo não corrente

   Ativos fixos tangíveis 11 504,68 17 057,66

   Propriedades de investimento

   Ativos intangíveis 0,00

   Participações financeiras

   Outros ativos financeiros

 11 504,68 17 057,66

Ativo corrente

   Inventários

   Ativos biológicos

   Devedores por transferências e subsídios 

   Devedores por empréstimos bonificados

   Clientes, contribuintes e utentes 5 941,27 7 008,20

   Estado e outros entes públicos 113,52 5 090,99

   Outras contas a receber 2 553,17 2 614,61

   Diferimentos 1 070,67 1 051,23

   Ativos financeiros detidos para negociação

   Outros ativos financeiros

   Caixa e depósitos 9 547,87 4 862,84

19 226,50 20 627,87

Total do Ativo 30 731,18 37 685,53

PATRIMÓNIO LÍQUIDO

   Património/Capital 28 750,00 28 750,00

   Outros instrumentos de capital próprio

   Prémios de emissão

   Reservas 3 750,00 3 750,00

   Resultados transitados -40 686,44 -41 097,49

   Ajustamentos em ativos financeiros

   Excedentes de revalorização

   Outras variações no património líquido 3 112,81 15 379,11

   Resultado líquido do período 2 617,88 411,05

   Interesses que não controlam

Total do Património Líquido -2 455,75 7 192,67

 

 

PASSIVO

 

 Passivo não corrente

   Provisões

   Financiamentos obtidos

   Fornecedores de investimentos

   Responsabilidades por benefícios pós-emprego

   Outras contas a pagar

 0,00 0,00

 

 Passivo corrente

   Credores por transferências e subsídios concedidos

   Fornecedores 13 349,66 8 617,63

   Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes

   Estado e outros entes públicos 3 864,73 1 727,92

   Financiamentos obtidos

   Fornecedores de investimentos

   Outras contas a pagar 15 972,54 20 147,31

   Diferimentos 0,00

   Passivos financeiros detidos para negociação

   Outros passivos financeiros

 33 186,93 30 492,86

Total do Passivo 33 186,93 30 492,86

Total do Património Líquido e Passivo 30 731,18 37 685,53
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8.1.6 Desmontração de resultados por natureza UFM-Radio 

   

Unidade Monetária: Euro

RENDIMENTOS E GASTOS 31.12.2020 31.12.2019

Impostos e taxas

Vendas

Prestações de serviços 47 133,97 24 901,64

Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos 40 000,00 63 788,86

Rendimentos/Gastos imputados de ent

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Fornecimentos e serviços externos -23 864,29 -29 147,38

Gastos com o pessoal -63 657,40 -64 560,44

Transferências e subsídios concedidos

Prestações sociais

Imparidade de inventários (perdas/reversões)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 

Provisões (aumentos/reduções)

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 13 227,08 23 602,56

Outros gastos e perdas -3 028,48 -2 962,27

 

Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento 9 810,88 15 622,97

 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -6 487,46 -15 050,57

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

 

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento) 3 323,42 572,40

 

Juros e rendimentos similares obtidos

Juros e gastos similares suportados 0,00 0,00

 

Resultado antes de impostos 3 323,42 572,40

 

Imposto sobre o rendimento -705,54 -161,35

 

Resultado líquido do período 2 617,88 411,05
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8.2 DECOMPOSIÇÃO DO SALDO POR SUBCENTRO – PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS (2020) 

FF Subc. Descrição Receita Despesa Saldo 
2020 

513 RS0246 PROTOCOLO UTAD/EDP/PIMA 566 543,80 € 237 172,62 € 329 371,18 € 

513 RA0116 PREPARATORIO LINGUA PORTUGUESA 59 660,12 € 0,00 € 59 660,12 € 

513 RS0125 REC.HIDR.MON.REQUALIFICAÇÃO(TODOS) 59 380,73 € 5 471,77 € 53 908,96 € 

513 RS0333 PERCURSO PEDRESTE TRILHO DO CASTELO 41 439,58 € 6 134,12 € 35 305,46 € 

513 RS0026 UNIDADE DE DISLEXIA(PL0185) 49 121,82 € 22 110,95 € 27 010,87 € 

513 RS0157 COLABORAÇÃO DOCENTE EXTERIOR 43 298,41 € 26 261,13 € 17 037,28 € 

513 RS0305 PROJETOS DE ESPAÇO EXTERIOR 19 156,80 € 4 025,18 € 15 131,62 € 

513 RS0145 DIRECÇÃO TÉCNICA DAS CALDAS DE MOLEDO 14 000,00 € 0,00 € 14 000,00 € 

513 RS0302 INOVAÇÃO SECTOR AGROALIMEN. REGIÃO DOURO 12 778,87 € 0,00 € 12 778,87 € 

513 RS0287 INTERPRE.AMBIEN.RECUPERA.ANIMAL 12 159,88 € 0,00 € 12 159,88 € 

513 RS0242 TALENTÓDROMO - CIDESD 12 638,22 € 791,75 € 11 846,47 € 

513 RS0352 CONTRATOS DE INCUBAÇÃO - IE 11 691,01 € 0,00 € 11 691,01 € 

513 RM0017 MESTRADO VITIC.INT.VINTAGE(PL0156) 13 440,00 € 2 002,31 € 11 437,69 € 

513 RS0043 PROTOC.DE COOP. TRANSGRANITOS(PL0372) 10 443,37 € 141,39 € 10 301,98 € 

513 RS0158 LABORATÓRIO APÍCOLA da UTAD 9 289,05 € 0,00 € 9 289,05 € 

513 RS0150 CRAS-HVUTAD - ANIMAIS SELVAGENS 10 000,00 € 738,00 € 9 262,00 € 

513 RS0351 ESTUDO GEOLÓGICO MINEIRO ROMANO TRESMINA 9 599,90 € 707,47 € 8 892,43 € 

513 RS0348 DIREÇÃO TÉCNICA ÁGUA MINERAL CARDAL 12 182,31 € 3 634,30 € 8 548,01 € 

513 RS0342 ENSAIOS DE INVESTIGAÇÃO 8 851,94 € 500,66 € 8 351,28 € 

513 RM0026 MESTRADO ENFERMAGEM COMUNITÁRIA 8 070,00 € 0,00 € 8 070,00 € 

513 RS0252 PROTOCOLO COOPERAÇÃO FUNDAÇÃO MARIA ROSA 8 000,00 € 0,00 € 8 000,00 € 

513 RS0329 TAXA DE UTILIZACAO INSTALA. DESP. UTAD 7 570,56 € 0,00 € 7 570,56 € 

513 RS0324 PROTOCOLO UTAD ASS. DESP. CUL. DIOGO CÃO 7 317,00 € 0,00 € 7 317,00 € 

513 RW0103 A VOZ DOS PROFESSORES - VPCT2018 7 187,20 € 0,00 € 7 187,20 € 

513 RS0182 UME - UNIDADE MICROSCOPIA ELECTRÓNICA 6 855,67 € 0,00 € 6 855,67 € 

513 RS0347 SERVIÇOS PRESTADOS COM A GAIURB 7 999,92 € 1 425,12 € 6 574,80 € 

513 RS0308 PIAAC-TS PLANO INTERMUNICIPAL ALT. CLIM. 6 464,93 € 0,00 € 6 464,93 € 

513 RS0052 ANAL.FIS.QUIM.MEL(PL0407) 7 966,73 € 1 546,73 € 6 420,00 € 

513 RS0293 PRESTAÇÃO SERVIÇOS AGÊNCIA NAC. INOVAÇÃO 6 485,78 € 121,38 € 6 364,40 € 

513 RA0102 CURSO PREPARAÇÃO DE M 23 7 917,50 € 1 800,00 € 6 117,50 € 

513 RS0217 PRESTAÇÃO SERVIÇOS EMPRESA GOHDR INGLAT. 6 036,74 € 157,70 € 5 879,04 € 

513 RS0105 PROTOC.CAMARAS/PROT.PLANTAS(PL0076) 25 331,73 € 19 509,70 € 5 822,03 € 

513 RS0039 SERVIÇOS DEP.GEOLOGIA(PL0280) 7 413,81 € 1 962,00 € 5 451,81 € 

513 RS0263 BIOTÉRIO 6 753,48 € 1 407,10 € 5 346,38 € 

513 RA0115 GESTAO DE FOGOS RURAIS 5 117,00 € 0,00 € 5 117,00 € 

513 RS0330 P. SERVIÇOS CONTRATO Nº C-DGRSP/2018/64 10 092,39 € 5 615,44 € 4 476,95 € 

513 RS0364 AVALIAÇÕES PARECERES TÉCNICO-CIENTÍFICOS 4 400,00 € 0,00 € 4 400,00 € 

513 RS0008 MONITORIZ. DOS PARQUES EOLICOS(PL0018) 7 247,95 € 3 027,44 € 4 220,51 € 

513 RM0027 MESTRADO ENF.SAÚDE MATERNA E OBSTETRICA 4 164,00 € 0,00 € 4 164,00 € 

513 RS0355 PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM ALTICE LABS, S.A. 3 999,96 € 0,00 € 3 999,96 € 

513 RS0159 CULTURA CASTANHEIRO CONCELHO SERNANCELHE 18 573,18 € 14 776,94 € 3 796,24 € 



 

 

 

124 | 126 

 

RELATÓRIO & CONTAS 

CONSOLIDADAS 2020 

513 RM0030 ENFERMAGEM DE SAUDE FAMILIA 3 692,00 € 0,00 € 3 692,00 € 

513 RA0008 CURSO DE ACTUALIZ. DE PROF.(PL0417) 4 653,25 € 1 415,13 € 3 238,12 € 

513 RW0113 DESFIBRILHACAO AUTOMATICA EXTERNA 3 220,00 € 0,00 € 3 220,00 € 

513 RZ0062 PRÉMIO FUNDAÇÃO MARIA ROSA 5 000,00 € 2 001,97 € 2 998,03 € 

513 RS0356 INVENTARIAÇÃO CARACTERIZAÇÃO EDIFICADO 3 983,96 € 1 050,00 € 2 933,96 € 

513 RS0341 REALIZAÇÃO CENSO NACIONAL LOBO-IBÉRICO 3 887,96 € 1 000,00 € 2 887,96 € 

513 RS0361 CAMINHO PORTUGUÊS SANTIAGO COMPOSTELA 2 639,99 € 0,00 € 2 639,99 € 

513 RS0219 PROTOCOLO COOPERAÇÃO ENTRE UTAD E ANABLE 2 549,58 € 14,30 € 2 535,28 € 

513 RA0100 Prog.Colaboração Free State - África Sul 2 500,00 € 0,00 € 2 500,00 € 

513 RA0039 PÓS-GRADUAÇÃO EM CONTABILIDADE E FINANÇA 4 710,00 € 2 280,71 € 2 429,29 € 

513 RA0112 PROMOVER O PENSAMENTO CRITICO 3 152,00 € 742,54 € 2 409,46 € 

513 RS0362 PROTOCOLO HUBEL VERDE E SOC. DURIENSE 2 399,97 € 0,00 € 2 399,97 € 

513 RS0004 RAIZ / NUTRICEL - ANÁLISES SOLOS(PL0004) 120 111,45 € 117 946,75 € 2 164,70 € 

513 RS0334 SERVIRURI ROYALTIES PELA COMERCIALIZAÇÃO 1 793,03 € 0,00 € 1 793,03 € 

513 RS0011 ANALISES AGUAS EMAR-QUIMICA-(PL0085) 1 742,20 € 0,00 € 1 742,20 € 

513 RA0101 DEPENDENCIAS PSICOATIVAS 1 688,06 € 0,00 € 1 688,06 € 

513 RS0057 PUBLIC.MUSEU GEOLOGIA(PL0427) 1 630,00 € 116,94 € 1 513,06 € 

513 RA0030 EXAME CAÇA MAIOR 2 730,00 € 1 258,80 € 1 471,20 € 

513 RS0276 DIREÇÃO TÉCNICA EMPRESA BEIRAVICENTE 1 442,77 € 0,00 € 1 442,77 € 

513 RS0325 RELATÓRIO FINAL 2018 - ANQEP 2 399,98 € 959,99 € 1 439,99 € 

513 RS0003 TERMAS DE TERRONHA -MUN. VIMIOSO(PL0656) 8 121,51 € 6 953,27 € 1 168,24 € 

513 RS0310 PERÍCIAS PSICOLÓGICAS FORENSES 1 113,83 € 0,00 € 1 113,83 € 

513 RA0111 FORMACAO 1 088,50 € 68,00 € 1 020,50 € 

513 RS0365 AG005_AD_2019 1 005,93 € 0,00 € 1 005,93 € 

513 RA0054 TÉCNICO GUIA LOCAIS I. GEOLÓGICO MINEIRO 1 506,25 € 521,86 € 984,39 € 

513 RA0103 DESASTRES NATURAIS E REDUÇÃO DE RISCOS 1 068,40 € 121,00 € 947,40 € 

513 RS0284 SERVIÇOS EMPRESA SOCIEDADE ÁGUA DE LUSO 5 076,00 € 4 157,04 € 918,96 € 

513 RS0345 AGIF - ALUGUER DE ESPAÇOS 899,99 € 0,00 € 899,99 € 

513 RA0094 PRESERVACAO VALORIZACAO DOURO PA MUNDIAL 1 148,00 € 300,00 € 848,00 € 

513 RA0061 CURSO"PLANO SOFT-SKILLS 1 977,00 € 1 176,50 € 800,50 € 

513 RW0121 VITICULTURA DE MONTANHA 791,00 € 0,00 € 791,00 € 

513 RS0369 PLANO INTERMUNICIPAL CLIMÁTICAS TÂMEGA E 785,06 € 0,00 € 785,06 € 

513 RA0114 ANALISE QUALITATIVA SOFTWARE 742,50 € 0,00 € 742,50 € 

513 RS0024 TECNICA ANATOMICA(PL0174) 1 439,99 € 762,76 € 677,23 € 

513 RS0176 COLABORAÇÃO ASS.CRIA.BOVINOS RAÇA MIRAND 650,40 € 15,00 € 635,40 € 

513 RS0111 LABORAT.PRODUÇÃO FLORESTAL (PL0544) 720,00 € 95,20 € 624,80 € 

513 RS0307 CENTRO DE COPIAS CIFAP 605,50 € 0,00 € 605,50 € 

513 RS0363 VERBA DO PROGRAMA IACOBUS 500,00 € 0,00 € 500,00 € 

513 RS0367 IACOBUS PAPERS 2019/2020 500,00 € 0,00 € 500,00 € 

513 RS0373 IACOBUS PAPERS 2019/2020 500,00 € 0,00 € 500,00 € 

513 RS0266 ANÁLISES DE AZEITE E GORDURAS 474,96 € 0,00 € 474,96 € 

513 RJ0072 OCJF/2019_CITAB-ID: 437 425,51 € 0,00 € 425,51 € 

513 RS0353 PRESTAÇÃO SERVIÇOS TRIBUNAIS 407,99 € 0,00 € 407,99 € 

513 RS0199 SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 375,00 € 0,00 € 375,00 € 

513 RS0234 SERVIÇOS PRESTADOS COM O INESC-TEC 375,00 € 0,00 € 375,00 € 
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513 RW0114 SIMULACAO COMPUTACIONAL BIOMOLECULAS 346,50 € 0,00 € 346,50 € 

513 RS0343 CURSOS DE FORMAÇÃO 320,00 € 0,00 € 320,00 € 

513 RJ0074 OCJF/2019_GENÉTICA E BIOTECNOLOGIA-ID121 310,96 € 0,00 € 310,96 € 

513 RS0349 SESSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO 287,99 € 0,00 € 287,99 € 

513 RW0082 INVESTIGAÇÃO EM MEMORIA HUMANA 283,50 € 0,00 € 283,50 € 

513 RS0190 DIREÇÃO TÉCNICA ÁGUAS DE GRICHÕES 5 368,39 € 5 091,67 € 276,72 € 

513 RW0088 RELEVANCIA MEDICO-LEGAL 1 006,50 € 750,00 € 256,50 € 

513 RA0113 PÓS-GRADUAÇÃO EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 231,00 € 0,00 € 231,00 € 

513 RA0109 AUTODESK REVIT 205,50 € 0,00 € 205,50 € 

513 RS0201 AVALIAÇÃO STOCK VINHOS GENEROSOS CASA DO 200,00 € 0,00 € 200,00 € 

513 RW0096 TRIADE ALIMENTOS SAUDE E AMBIENTE 171,50 € 0,00 € 171,50 € 

513 RS0009 LABORATÓRIO MATERIAIS E SOLOS(PL0019) 169,93 € 0,00 € 169,93 € 

513 RW0112 TEC CIENTIFICAS DE DESPORTO DE AVENTURA 161,00 € 0,00 € 161,00 € 

513 RW0120 VALORIZAÇÃO LÃ/RAÇAS OVINOS AUTÓCTONES 157,50 € 0,00 € 157,50 € 

513 RS0350 ALUGUER DE SALAS 147,60 € 0,00 € 147,60 € 

513 RS0169 VALES I&DTs JOÃO BARROSO - VÁRIOS 405,59 € 285,00 € 120,59 € 

513 RW0057 WORKSHOP EM PATOLOGIA VETERINÁRIA 103,50 € 0,00 € 103,50 € 

513 RW0069 HISTÓRIA CIÊNCIA ENSINO / EDUC SAUDE 73,50 € 0,00 € 73,50 € 

513 RS0281 SERVIÇOS COM O INESC - JOSÉ M. ALMEIDA 241,00 € 229,90 € 11,10 € 

513 RS0338 BIOSSEGURANCA 8,50 € 0,00 € 8,50 € 

513 RS0346 DOLMEN AJUSTE DIRETO Nº AG005_AD_2019 6 650,00 € 6 650,00 € 0,00 € 
  

TOTAL 
  

864 710,29 € 

 

Nota: O saldo constante da tabela não inclui os saldos de anos anteriores, os quais integram o 

Fundo de Valorização e Transferência de Conhecimento à Comunidade. 

  



 

 

 

126 | 126 

 

RELATÓRIO & CONTAS 

CONSOLIDADAS 2020 

 










		2021-05-13T21:16:06+0100
	PAULO SÉRGIO RIBEIRO NOGUEIRA FERRAZ


		2021-05-13T22:02:01+0100


		2021-05-13T22:55:22+0100
	ARTUR FERNANDO AREDE CORREIA CRISTOVÃO


		2021-05-14T11:39:39+0100




