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MENSAGEM DO REITOR 
O Plano de Atividades para 2023 continuará a respeitar o caminho traçado pelo Programa Estratégico 

aprovado pelo Conselho Geral para o período 2021-2025, percorrendo as etapas, desafios e objetivos 

assumidos. Os mercados cada vez mais globais, em que os nossos alunos irão competir, valorizam outro 

tipo de capacidades, que não apenas o conhecimento académico. Por isso, teremos que os continuar a 

ajudar na preparação para o seu futuro, dotando-os de competências para enfrentar cenários de 

mudança constante, ao incutir-lhes autonomia, espírito empreendedor e valores de cidadania. 

Continuaremos a dar prioridade ao ensino, à ciência e à investigação, valorizando nesta última dimensão o contributo decisivo 

para a sustentabilidade da universidade, através do retorno económico gerado com a transferência de conhecimento e 

tecnologia.  

Durante o primeiro ano de vigência do Programa Estratégico anteciparam-se metas, atingindo-se valores em novos alunos pelo 

Concurso Nacional de Acesso e novos inscritos em Mestrados e Doutoramentos, que apenas estavam previstas para final do 

mandato. Para além disso, iniciou-se o percurso de consolidação do caminho das mudanças equacionadas. Ao longo do ano, 

através de comunicados regulares, fomos dando conta do que muito fazemos, todos os dias, em prol da UTAD. Mas a verdade 

é que nem toda a dedicação e esforço se traduz em efeito transformador da nossa realidade. Há muito trabalho relevante que, 

não tendo a visibilidade devida, é essencial para que tudo se encaixe e para que as diversas dimensões da universidade 

funcionem. Um ano depois, continuamos ainda longe da UTAD que ambicionamos e dos objetivos a que nos propusemos. Mas 

têm sido dados passos concretos para dotar esta universidade de mais argumentos e condições para competir, tendo alcançado 

metas e concretizado objetivos com impacto direto na valorização da Experiência Global de Aprendizagem, alargando os pontos 

de contacto com a comunidade e com as empresas e aumentando a capacidade de atrair e de fixar talento. Importa, por isso, 

destacar alguns destes factos: a aprovação do Centro Académico Clínico de Trás-os-Montes e Alto Douro; a concretização do 

Kitchen Lab; o início das obras de construção da nova Adega e da nova Sala de Provas da UTAD “Centro de Transferência de 

Tecnologia em Enologia, Enoturismo e Gastronomia”; a melhoria significativa das condições aos nossos estudantes, com a 

conclusão do UTAD University Center - Requalificação do conjunto edificado do centro histórico das Pedrinhas para instalação 

da AAUTAD, Núcleos de Estudantes e áreas sociais (café, sala de estudo, loja académica e auditório), bem como a copa para os 

colaboradores da UTAD. 

O ano de 2023 será o da concretização da modernização da adega experimental da UTAD e da sala de análise sensorial, das 

melhorias do Hospital Veterinário, da remodelação dos auditórios dos edifícios de Geociências e das Ciências Agrárias, da 

concretização de duas novas enfermarias para ensino, da remodelação da cobertura da Nave do Desportos, entre outros. A par 

disso, serão concluídos os concursos internos de promoção de docentes na carreira académica, bem como concretizado o 

compromisso de valorização das carreiras dos trabalhadores não docentes.  

Continuaremos assim, em equipa, a trabalhar uma UTAD melhor e mais inclusiva.  

Emídio Gomes 
Reitor
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SUMÁRIO EXECUTIVO 
As atividades previstas para o ano de 2023 da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, estão alinhadas com os 15 Eixos da Agenda do 

Programa Estratégico para o ciclo 2021-2025 e com as Ações e Operações que cada um preconiza. 

Para cada Eixo Estratégico podemos destacar:

EDUCAÇÃO 

Continuar com a reestruturação da oferta educativa e otimização 

das UC, nomeadamente nos 3 níveis de ensino (1º, 2º e 3º Ciclos), 

reorientar a oferta para públicos com potencial de crescimento 

(formação de adultos, especializações. etc.) e promover a inserção 

de competências transversais e de projetos a desenvolver em 

contexto de trabalho na oferta formativa. 

Dinamizar a formação complementar dos alunos tanto no plano das 

hard-skills como das soft-skills e disponibilizar cursos de formação 

em língua estrangeira. 

 

INOVAÇÃO PEDAGÓGICA 

Dinamizar a Comissão para a Inovação Pedagógica, bem como o 

apoio aos alunos através do Programa de Tutoria e Mentoria e do 

Observatório Permanente do Abandono e Promoção do Sucesso 

Escolar (OPAPSE). 

Continuar com os trabalhos do Grupo para a Melhoria do Ensino e 

da Aprendizagem (Grupo MEA), promover ações de formação 

pedagógica interinstitucionais para docentes, em ambiente 

empresarial, em conteúdos para as plataformas digitais como forma 

de disponibilizar formatos de ensino à distância (Organizar o 

eL@IES2023) e também formação em língua inglesas. 

Realizar a 2ª edição do “Prémio de desempenho para os melhores 

docentes”, bem como a 2ª edição do “Concurso de projetos de 

inovação”. 

Criar pós-graduações (pelo menos uma por escola) em parceria com 

entidades empregadoras (na definição e/ou na implementação). 

 

ENSINO E QUALIDADE 

Aumentar a integração dos processos da Unidades Orgânicas e 

Funcionais (UOF) com respeito aos referenciais da A3ES e da norma 

ISO 9001 com vista à implementação generalizada do Sistema 

Integrado de Gestão da Qualidade da UTAD (SiGQ-UTAD). 

Promover ações de informação e sensibilização da comunidade 

académica para a interiorização da cultura da qualidade e sua 

importância para a gestão da UTAD (docentes, não docentes e 

estudantes). 

Elaborar o Manual de Funções dos cargos de gestão das Unidades 

Orgânicas de Ensino e Investigação. 

Monitorizar as plataformas de apoio ao ensino, produzindo 

informação de apoio à gestão e tomada de decisão. 

 

INVESTIGAÇÃO 

Promover junto das Unidades de Investigação e Desenvolvimento 

(UID) a participação em vários programas de financiamento, 

Nacionais e Internacionais, como o Horizonte Europa (Pilares I e II: 

Bolsas Marie Curie e projetos de investigação) e bolsas de 

investigação ERC (e também as apoiadas pelo tecido empresarial), 

bem como as candidaturas a financiamento com base nas estruturas 

do Roteiro Food Alliance e AWAM. 

Promover a participação na ICA e nas ações EUA, bem como nos 

Centros de Competências e nos vários Colabs. 

Incrementar a prestação de serviços, nomeadamente na área da 

investigação associada à viticultura e enologia, junto dos 

stakeholders regionais, no âmbito do PO2030, e criação de booklet 

de serviços de Investigação. 

Criar Programas Doutorais internacionais e reconversão de pelo 

menos um dos existentes em PhD internacional. 

Promover a comunicação sobre temas emergentes da investigação 

em curso e captar os media para fazer reportagens científicas. 

 

INFRAESTRUTURAS E PROJETOS CIENTÍFICOS 

Continuar com a capacitação do Gabinete de Apoio à Investigação 

(GAI), como estrutura de apoio aos investigadores e aos projetos de 

investigação científica, e dinamização do website do GAI-UTAD com 

ligações a toda a atividade científica realizada na UTAD 

(Monitorização e acompanhamento da atividade científica dos 
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Laboratórios Associados, Unidades de Investigação e Polos de 

Investigação). 

Divulgar oportunidades de financiamentos e apoio ao 

desenvolvimento de candidaturas, como sejam as do âmbito do 

Roteiro Food Alliance (com a criação de Booklet de serviços) e 

reequipamento científico com a aquisição de equipamentos mais 

avançados (com recursos ao PO Regional 2030) 

Organizar em 2023 os eventos Wrap-upSci e do EliteSci para partilha 

dos resultados da atividade de investigação científica (para 

stakeholders internos e externos). 

Aprovar o Projeto para a construção da Nova Adega e iniciar a sua 

construção. 

Apoiar o processo de avaliação externa das unidades de I&D da 

UTAD e apoio as atividades de formação complementar nos cursos 

de 3º ciclo, no âmbito das tarefas do Colégio Doutoral. 

 

INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

Reestruturar o canal de serviços on-line (Catálogo de Competências 

e Serviços), bem como a reformulação e estruturação do portfólio 

de patentes (disponibilização on-line) e a dinamização de sessões de 

esclarecimento sobre propriedade intelectual. 

Reunir com empresas e investigadores para criar sinergias 

procurando o desenvolvimento e financiamento de novos projetos 

e ideias. 

Continuar com o acolhimento de empresas na Incubadora, 

identificar, cadastrar e monitorizar empresas e projetos com 

especial potencial de valorização e dinamizar o ecossistema de 

apoio a novos negócios, com a criação da rede de mentores 

interligados e disponibilizar um formulário on-line para registo dos 

potenciais empreendedores e apresentação da ideia inicial, bem 

como a realização de ações de capacitação em áreas ligadas ao 

empreendedorismo. 

Acompanhar potenciais empreendedores por mentores internos ou 

externos e promover atividades de networking com 

empreendedores, nacionais e internacionais para desenvolver redes 

de parceria. 

Realizar o concurso de ideias “inov@utad 2023”, identificando e 

apoiando ideias com potencial de mercado. 

Ao nível do Gabinete de Apoio a Projetos e Financiamento Externo 

continuar com o acompanhamento dedicado aos projetos 

aprovados para contribuir para a otimização da sua execução, bem 

como das prestações de serviços, monitorizando valores, taxas de 

execução e de aprovação. 

Delinear um programa estruturado de procura de mecenato. 

 

INTERNACIONALIZAÇÃO 

Promoção da UTAD entre os colégios e universidades da CPLP, bem 

como a participação em Feiras Internacionais para captação de 

estudantes (América Latina, Brasil e Europa) e na promoção entre as 

casas de emigrantes portugueses (mercado luso descendente). 

Dinamizar a lista de “embaixadores” da UTAD recorrendo aos 

Alumni Internacional. 

Realizar as atividades de integração dos estudantes estrangeiros 

(International Student Welcome Week, e semanas temáticas) em 

parceria com as organizações destes (Erasmus Student Network, 

Associação de Estudantes Africanos na UTAD) e outras instituições. 

Reavaliar, reforçar e divulgar os Acordos Interinstitucionais de 

diferente natureza, como consórcio JAMiES, The Merging Voices, 

WORK4ALL UNorte Internacional. 

Atualizar as ferramentas digitais do Gabinete de Relações 

Internacionais e Mobilidade, como a página web de divulgação, 

informação e ponto de contacto, bem como a implementação de 

processos informatizados. 

Disponibilizar de forma gratuita para docentes e funcionários não 

docentes cursos de inglês de diferentes níveis e cursos de Português 

aos estudantes Erasmus. 

Produzir material de divulgação da “UTAD Internacional”. 

 

PARCERIAS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

Elaborar e implementar o Plano de Parcerias e Relações 

Internacionais. 

Manter e reforçar a participação da UTAD nas redes internacionais: 

Magna Charta Universitatum; UNIMED; CGU; Fundação CEER; GT; 

CRUSOE; AULP; RUMA; Erasmus + KEY Action 1 e 2; Afropean Global, 

bem como a adesão a outras redes. 

Dinamizar um Fórum de Internacionalização. 

 

UNIVERSIDADE DIGITAL, TRANSIÇÃO DIGITAL E 
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
Continuar com o processo de digitalização e modernização iniciado 

em 2021, com a criação da infraestrutura transversal de 

interoperabilidade para criação de um ecossistema Digital, do 

sistema de conectividade digital e trabalho colaborativo para a 
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comunidade académica, da desmaterialização de processos e sua 

validação, do ERP (na perspetiva da informação financeira e das 

aquisições no GesDoc), da melhoria tecnológica do 

site/comunicação interna e externa da UTAD, do Sistema de 

Informação para a investigação e inovação (integração com o CRIS e 

CienciaVitae). 

Continuar a desenvolver a plataforma de gestão de projetos e 

atualização e melhoria da plataforma de gestão de protocolos, bem 

como a implementação do sistema integrado de gestão académica 

e pedagógica: sistema de apoio ao ensino (SIDE); Módulo de gestão 

de UCs e de Planos Curriculares; plataforma de candidaturas (2º e 

3º ciclos). 

Estudar e avaliar as soluções CRM para acompanhamento do ciclo 

de vida dos estudantes (candidato/aluno/alumni) e interação com 

stakeholders. 

Continuar a implementação de base tecnológica do laboratório de 

cibersegurança. 

 

PLANEAMENTO E TERRITÓRIO 

Continuar os trabalhos de apoio e articulação com as CIM para 

avaliação de oportunidades de cooperação conjunta e dinamizar a 

linha UTAD BUS com a CIM do Tâmega e Sousa. 

Preparar a organização do Fórum de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

com a identificação dos elementos que irão integrar a Comissão 

Organizadora. 

Organizar um Summer School e um Winter School em parceria com 

os Centros de Investigação. 

 

PATRIMÓNIO 

Reforçar e renovar as normas internacionais ISO 14.001 (Ambiente) 

e ISO 50.001 (Energia), será concluída a ETAR, a integração na Rede 

de Compromisso AQUA+, a monitorização dos consumos de água e 

energia (integração do Plano de Eficiência ECO.AP 2030), e a 

redução do consumo de gás natural com a transição para o uso de 

biomassa. 

Continuar o processo de aumento do número de camas para 

estudantes (e em parceria com o Eixo da Inovação e Ação Social), 

com a requalificação das Residências Além-Rio e Codessais, 

adjudicação da empreitada na nova Residência Universitária do 

Campus e a Conclusão do Projeto de Execução e lançamento da 

Empreitada da Residência Universitária do CIFOP. Neste quadro 

prevê-se também a conclusão do Projeto de Execução e lançamento 

da Empreitada da Residência Universitária da Qtª. Nª Sra Lourdes. 

Construir a Central de Compostagem, a requalificação do espaço da 

Adega Experimental e a construção da nova unidade de produção 

de alimentos compostos. 

Reparação da Pista de Atletismo, a requalificação de vários espaços 

letivos (cerca de 900 m2) nos Polos I da ECHS, I e II da ECT e ESS, dos 

espaços laboratoriais (Polo I da ECAV e Complexo Laboratorial) e do 

edificado do Centro de Exploração e Gestão Agrária. 

Implementar um processo de empréstimo de bicicletas elétricas 

(Programa U-Bike) e a aquisição de 3 novas viaturas elétricas. 

Continuar com a manutenção e reforço das coleções temáticas do 

Jardim Botânico, bem como a sua visitação. 

 

INOVAÇÃO E AÇÃO SOCIAL 

Criar e requalificar as residenciais universitária, que irão possibilitar 

à UTAD aumentar significativamente a sua oferta de alojamento e o 

surgimento de novos espaços de estudo, assim como a reparação 

da Pista de Atletismo (em parceria com o Eixo Património), será 

realizado em 2023 um Estudo sobre o Clima social da UTAD e o 

desenvolvimento de um Plano de Ação de Intervenção Social. 

 

SAÚDE E BEM ESTAR 

Realizar atividades de informação na área da saúde e bem-estar, 

como os colóquios sobre: “Literacia em Saúde e informação nos 

media” e “Acessibilidade aos Serviços de Saúde” (nas 

comemorações do dia Mundial da Saúde), “Riscos e Desafios - 

Intervenção para prevenção de comportamentos aditivos” em 

parceria com o CRI - Vila Real, (no dia Mundial sem Tabaco), “Vamos 

falar sobre o Suicídio? – Prevenção do comportamento suicidário no 

Ensino Superior” e a realização do Programa NUTRISkills (no âmbito 

do Plano de Comunicação para Promoção de hábitos alimentares 

saudáveis). 

Realizar ações de formação sobre “Segurança e saúde no trabalho” 

e “Curso de Suporte Básico de Vida”. 

Disponibilizar consultas especializadas: Medicina Geral e Familiar e 

de Enfermagem (ao abrigo do Acordo Protocolar com o ACES- Douro 

1 Marão Douro Norte), Cessão de tabagismo (pelo CRI) e de 

Psicologia. 

Realizar evento desportivo para os trabalhadores da UTAD e 

continuar com o apoio às atividades Desportivas da Associação 

Académica da UTAD. 
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Iniciar os trabalhos para a candidatura ao Projeto Selo Excelência 

"Alimentação Saudável no Ensino Superior" (DGS) e ao o Selo de 

Qualidade da “FISU Healthy Campus Label”. 

Promover o concurso de aquisição de serviços externos de Serviço 

Integrado de Segurança e Saúde no Trabalho. 

 

CULTURA 

Continuar a reunir entidades parceiras e elaborar a Agenda de 

atividades culturais (Programação Mensal), no âmbito do “Plano da 

Estratégia Cultural da UTAD”. 

Mobilizar os estudantes para se envolverem nas atividades artísticas 

e culturais e identificar os locais e as necessidades destes para que 

se possam receber os ensaios das: Tunas; Grupos de dança e teatro; 

Músicos e bandas de música. 

Dinamizar eventos (workshops, debates, etc) sobre a atividade 

cultural (com convidados ilustres da área da cultura e das artes). 

Promover um concurso de artes digitais na UTAD. 

 

 

COMUNICAÇÃO E IMAGEM 

Concluir o Plano de Comunicação Estratégica da UTAD, dinamizar 

oficinas de preparação dos Porta-vozes da UTAD (para 

relacionamento com os media), através de sessões de media 

training. 

Concluir o Manual de Acolhimento, respetiva tradução e aplicação a 

cada um dos diferentes públicos alvo. 

Reavaliar a sinalética global do Campus. 

Desenvolver ações de formação para atendimento ao público 

(manual de procedimentos, e ações de coesão e sentimento de 

pertença). 

Dinamizar as emissões da UTAD TV (Jornal Universitário, Programas 

temáticos/culturais, UTAD TV – Escolas, etc.). 

Elaborar estudos de mercado regulares para avaliação segmentada 

da notoriedade e perceção da UTAD e da eficácia das ações de 

comunicação. 

Reforçar e Reorganizar a equipa do GCI, com 3 novos técnicos. 

 

Houve a preocupação em alinhar as atividades previstas para 2023 com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável preconizados pela 

Agenda 2030 das Nações Unidas: 

         

 1 30 118  2 3 23 22 

        

 

13  3 1   19 36  
 

Em outubro de 2022, o Grupo UTAD tem 1.100 postos de trabalho (ETI), 90% afetos à UTAD e 10% afetos aos SASUTAD, sendo que 519 são 

docentes e investigadores e 552 são não docentes e não investigadores (29 ligados à gestão de topo: Reitor, Vice-Reitor, Pró-Reitor, 

Presidentes de Escola; Concelho Científico; e Conselho Pedagógico, Administrador e Fiscal único). 

O Orçamento previsto para 2023 é na ordem dos 64,9 milhões de euros, sendo que pelo lado da receita 57% correspondem a rubrica 

“Transferenciais do Estado” (que em conjunto com as “Transferenciais de projetos e centros de investigação”, perfazem 81% das receitas) e 

pelo lado da despesa 67% correspondem aos custos com o “Pessoal” e “Encargos sociais” (que aliados à “Aquisição de bens e serviços” 

correspondem a 84% da Despesa). 

As áreas temáticas das ações de formação previstas para 2023 desenvolvem-se nas seguintes áreas: Contabilidade e Fiscalidade; 

Desenvolvimento pessoal; Gestão e Administração; Higiene e Segurança no Trabalho; Direito; Línguas; Qualidade; Inovação; Ecologia e 

Ambiente; Gestão Documental; Informática; Dirigentes 
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NOTA INTRODUTÓRIA 
A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, sedeada em Vila Real, é uma pessoa coletiva de direito público, orientada para 

a criação, transmissão e difusão da cultura, do saber e da ciência e da tecnologia, através da articulação do estudo, do ensino, 

da investigação e do desenvolvimento experimental. Criada em 1974, então Instituto Politécnico de Vila Real, viria a ser 

reconhecida como Universidade em 1986 através do Decreto-Lei nº 60/86 de 22 de março.  

Situada numa região em franco desenvolvimento, a UTAD, como entidade do Sistema de Ensino Superior orientada para a 

formação e investigação, fomenta também o empreendedorismo e o desenvolvimento em estreita relação com a comunidade, 

seus organismos, instituições e tecido empresarial, aprofunda o conhecimento científico, desenvolve tecnologia e procura 

responder aos problemas de âmbito global, nacional e regional. 

Instalada num eco-campus que integra um dos maiores Jardins Botânicos da Europa, e reconhecida pelas normas internacionais 

NP EN ISO 14001 (Ambiente) e NP EN ISO 50001 (Energia), possui modernas instalações, bibliotecas, laboratórios, serviços on-

line, equipamentos desportivos e oferece múltiplas oportunidades no campo cultural, acessíveis aos seus estudantes, docentes 

e investigadores e demais trabalhadores, bem como à comunidade em geral. 

A UTAD dispõe de Serviços de Ação Social que primam pela excelência (reconhecidos pela CAF em 2022), permitindo o acesso a 

bolsas de estudo, residências universitárias, cantinas, restaurantes, salas de informática, e apoio nas áreas da medicina, 

psicologia e nutrição. Os estudantes da UTAD são ativos importantes na vida académica. 

2023 afigura-se como um ano de muitos desafios a diferentes níveis, desde logo com o impacto do conflito da guerra entre a 

Rússia e a Ucrânia (que se iniciou em fevereiro de 2022) e que se prevê estender durante 2023, impacto que tem vindo a 

provocar um aumento significativo dos preços dos combustíveis fósseis, dos cereais e fertilizantes e que têm estado a 

condicionar as economias globais e em particular a nacional. 

Esta turbulência global, tem originado um aumento significativo da inflação, com uma escalada vertiginosa dos preços da 

energia, dos principais bens de consumo e do crédito, impactando fortemente a vida das populações e antevendo-se 2023 como 

um ano de estagnação e recessão económica das principais economias (segundo a OCDE prevê-se para 2023 uma diminuição 

do crescimento da economia mundial, não afastando o cenário de uma recessão global).  

Ao nível nacional, e estando a nossa economia muito dependente do contexto mundial, prevê-se um ano de baixo crescimento 

económico (segundo as previsões do Orçamento de Estado para 2023, o crescimento nacional rondará os 1,3% com um défice 

de 0,9% do PIB) e uma inflação de 4%, antevendo-se uma diminuição significativa do poder de compra das famílias e por 

conseguinte uma elevada retração no consumo. 

Ao nível do ensino superior, tem-se verificado uma falta acentuada do número de camas para estudantes deslocados (agravada 

pela escalada de preços dos alugueres), do impacto da baixa natalidade (que se tem vindo a assistir ao longo das últimas duas 

décadas), dos custos crescentes da alimentação (obrigando à revisão dos preços nos bares e cantinas) e da subida vertiginosa 

da energia (gás e eletricidade) que vão obrigar as instituições a adotar medidas de mitigação face a estes constrangimentos. 

Pese embora este cenário de turbulência e de grandes desafios espectáveis para 2023, ao nível da Pandemia que assolou 

Portugal e o Mundo nos últimos 2 anos, assistiu-se durante o ano de 2022 a um aliviar muito significativo das restrições (quase 
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situação pré-pandemia) fruto da adesão maciça à vacinação e do surgimento de uma variante de vírus menos agressivo e menos 

debilitante, e a implementação do PRR que traz boas oportunidades para colmatar algumas deficiências estruturais, em 

particular a criação de alojamentos para estudantes deslocados (a indicação no OE de um Plano Nacional para o Alojamento no 

Ensino Superior) e a transição para uma economia mais verde e sustentável. 

A elaboração do Plano de Atividades para 2023 segue a metodologia do documento elaborado para 2022 e assenta nas linhas 

orientadoras emanadas do Programa Estratégico 2021-2025 (PE21-25), aprovado pelo Conselho Geral em setembro de 2021, 

em particular na sua Agenda Estratégica, composta por 15 Eixos de Ação que correspondem às áreas de intervenção do PE21-

25. 

Para cada um dos Eixos foram definidos Objetivos específicos, cuja materialização se traduz em Ações e Iniciativas concretas. 

Estas, por sua vez, são traduzidas em Metas plurianuais indexadas a indicadores que possibilitarão a sua mensuração, e desta 

forma também o acompanhamento da evolução do próprio Programa Estratégico. 

Por conseguinte, e estando cada um destes 15 Eixos sobre a alçada de responsabilidade de cada uma das Vice e Pró-Reitorias, 

foi solicitado a cada Vice-Reitor e Pró-Reitor a indicação (propostas) das atividades previstas para o ano de 2023 e qual o 

resultado espectável, alinhado com o Quadro das metas globais da Agenda Estratégica, servindo estas como parâmetros de 

avaliação da sua execução durante o próximo ano. 

Acresce ainda que, tendo sido elaborado um Sistema de Monitorização do PE21-25, tendo por missão o cumprimento dos seus 

Objetivos Estratégicos (e, por conseguinte, a sua monitorização), foi definido um conjunto de indicadores e métricas (recorrendo 

à metodologia do Balanced Scorecard) para o quadriénio. Os indicadores referentes ao ano de 2023 serão a base da proposta 

do Quadro de Responsabilização e Avaliação (QUAR) do Grupo Público UTAD. 
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OBJETIVOS E ESTRATÉGIA  

MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 A UTAD tem como Missão “...a construção de um mundo melhor, mais desenvolvido, livre e justo, através 

do valor do conhecimento que produz e coloca ao serviço da sociedade, em perfeita harmonia com a 

natureza. 

Entregar a todos os estudantes a melhor experiência global de aprendizagem, formando profissionais 

competentes, seres humanos com consciência social, integrados e autónomos, graças à qualidade do seu 

ensino e à luz dos princípios da cidadania ativa, do respeito pela vida e pela natureza. 

Produzir e difundir conhecimento científico inovador, em sintonia com as necessidades da sociedade e 

das empresas, enquanto acelerador do desenvolvimento económico e da melhoria da qualidade de vida 

das pessoas, sendo um importante fator de coesão territorial”. 

 

 
 

No quadro da sua missão a UTAD assume para si a Visão de “...ser uma referência nas novas Sociedades 

do Conhecimento, reconhecida pelo valor do conhecimento que produz e pelo impacto que tem no 

mundo. 

Uma Universidade atrativa, protagonista e inspiradora, aberta ao mundo e envolvida nas causas do 

planeta, nomeadamente na defesa e preservação do meio-ambiente e no combate às alterações 

climáticas. 

Uma Universidade competitiva, rigorosa e exigente, reposicionada nos rankings do Ensino Superior, à 

altura da qualidade da sua oferta global. 

Uma Universidade com relevância, direta e legítima, no desenvolvimento e na coesão territorial. Uma 

UTAD com reputação sólida, igualmente reconhecida como: 

§ Uma boa Universidade para aprender e para crescer, com uma experiência global de 

aprendizagem enriquecedora nas suas várias dimensões e etapas; 

§ Uma boa Universidade para fazer ciência, incentivada com autonomia e recursos; 

§ Uma boa Universidade para trabalhar, que reconhece o talento e a dedicação; 

§ Uma boa Universidade para as empresas, comprometida e inovadora, que partilha o risco e o 

sucesso; 

§ Uma boa Universidade para ouvir e seguir, com conhecimento relevante e pertinente para 

transmitir. 

 

 

Missão 

Visão 



 

Página | 9  

 

Plano de Atividades 2023 

 

 

No pressuposto dos vetores estratégicos elencados (da sua Missão e Visão) a UTAD assume para a sua 

conduta e forma de atuação os seguintes Valores: 

v Produzimos conhecimento ao serviço da sociedade 

O nosso trabalho visa a produção e a transferência de conhecimento para melhorar a vida das 
pessoas. 

Ajudamos as comunidades e os territórios a desenvolverem-se. 

v Queremos chegar além dos horizontes 

Somos inquietos e ambiciosos. 

Queremos criar impacto positivo no mundo. 

Acreditamos no nosso talento e no trabalho que desenvolvemos. 

v Atuamos com autonomia e integridade 

Temos liberdade para pensar, decidir e optar. 

Assumimos as responsabilidades das decisões que tomamos. 

Não aceitamos comportamentos não-éticos. 

A UTAD é uma Universidade democrática aberta à participação e contributo de todos. 

v Criamos relações sólidas e duradouras 

Queremos preparar os nossos estudantes para os seus futuros e acompanhá-los ao longo da 
vida. 

Promovemos relações sinérgicas assentes na honestidade e no respeito. 

Gostamos de receber e marcar positivamente a vida de todos quanto passam pela UTAD. 

v As pessoas são o nosso bem mais precioso 

O principal ativo da UTAD, por quem e para quem trabalhamos. 

Somos uma Universidade inclusiva que respeita a diversidade e promove a igualdade. 

Valorizamos e estimulamos o desenvolvimento individual e coletivo baseados no mérito. 

v  Trabalhamos para melhorar o nosso futuro e o do planeta 

Queremos contribuir para a integração mais equilibrada entre a vida humana e a natureza. 

 

O talento e a ciência devem empenhar-se ativamente em encontrar soluções para os 
problemas da sustentabilidade do planeta que enfrentamos. 

 

  

Valores 
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ESTRUTURA ORGÂNICA 

O Grupo Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, como definido no Despacho nº 12256/2020, que aprova o Regulamento 

Orgânico e Funcional do Grupo UTAD, incorpora os seus Serviços de Ação Social, numa única unidade funcional e operacional 

(denominado Grupo Público UTAD). A Figura 1 ilustra o modelo orgânico que prevaleceu em 2022. 

 

 

Figura 1. Organograma funcional 
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OBJETIVOS E ESTRATÉGIA 

O Plano Estratégico para o ciclo de 2021 a 2025, define a estratégia a seguir pela UTAD, e assenta nos seguintes Objetivos 

Estratégicos (OE): 

OE.1. Definir a posição estratégica da UTAD no mercado do ensino superior.  

OE.2. Ajustar a oferta educativa às tendências e procura nos novos contextos competitivos.  

OE.3. Reforçar a identidade da UTAD.  

OE.4. Assegurar melhorias na capacidade de resposta da UTAD às novas abordagens.  

OE.5. Incrementar a aposta na investigação científica.  

OE.6. Lançar as bases para a criação de um HUB de conhecimento de elevada reputação a partir das suas áreas-core.  

OE.7. Posicionar a UTAD como uma instituição de ensino liderante nestas áreas-core.  

OE.8. Expandir a relevância e o alcance da UTAD - em termos nacionais e internacionais.  

OE.9. Aumentar a sua preponderância na comunidade e no território.  

OE.10. Consolidar uma cultura identitária.  

OE.11. Melhorar a relação com o mercado estudantil.  

OE.12. Potenciar a atratividade da UTAD: 

§ Junto dos potenciais candidatos (nos diversos ciclos e tipos de ensino).  
§ Junto de professores e investigadores.  
§ Junto dos mercados de trabalho.  
§ Junto das empresas.  
§ Junto da Opinião Pública em geral.  

OE.13. Dotar a UTAD das melhores condições para aprender, ensinar e investigar.  

OE.14. Alargar as fontes de receita da universidade – como condição para a sustentabilidade.  

 

Para a monitorização do cumprimento do Programa Estratégico e dos seus Objetivos foram identificados um conjunto de 

Indicadores, com base na metodologia do Balanced Scorecard (BSC)(Quadro 1). 

Quadro 1. Mapa BSC da Estratégia da UTAD 

PERSPETIVAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Financeira 
OE.14  

 Alargar as fontes financeiras & sustentabilidade 

Impacto 
OE.05  

Aumentar a produção 
científica 

OE.07 
 Líder nas áreas-core 

OE.09 
 Fortalecer a ligação à 

comunidade 

OE.11 
 Melhorar a relação 

com o mercado 
estudantil 

OE.12  
Aumentar a 

atratividade junto dos 
stakeholders 

Processos Internos 

OE.01  
Definir a posição 

estratégica no 
mercado do ensino 

superior 

OE.02  
Ajustar a oferta 

educativa 

OE.03  
Reforçar a identidade 

OE.08  
Aumentar o 

reconhecimento 
nacional e 

internacional 

OE.10 
Promover uma cultura 

identitária 

Recursos 
OE.04  

Melhorar a capacidade de resposta 

OE.06  
Criar HUB do conhecimento nas áreas-

core 

OE.13  
Melhorar e dotar dos recursos e 

Infraestruturas necessárias 
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Assim, para o ano de 2023, foram definidas seguintes metas constantes no Quadro 2. 

Quadro 2. Metas para o ano 2023 

Objetivo Indicador Unidade Fonte de informação Ano de 
referência 

Meta 

Perspetiva Financeira 

OE.14 ⍈ Alargar as fontes financeiras & sustentabilidade 

OE.14.1 Peso das receitas próprias % SFP 2023 23 

OE.14.2 Peso dos Fundos Europeus % SFP 2023 13 

Perspetiva Stakeholders 

OE.05 ⍈ Aumentar a produção científica 

OE.05.1 Produtividade Científica % GAI 2023 2,3 

OE.05.2 Autores a publicar nº GAI 2023 165 

OE.05.3 Apoio de bolseiros de investigação % GAI 2023 29 

OE.07 ⍈ Líder nas áreas-core 

OE.07.1 Protocolos com IES internacionais líderes nas áreas-core da UTAD nº GRIM 2023 13 

OE.07.2 Protocolos de estágios com empresas nas áreas-core da UTAD nº GEFIP 2023 11 

OE.07.3 Visibilidade da UTAD nas áreas-core nº GCI 2023 40 

OE.09 ⍈ Fortalecer a ligação à comunidade 

OE.09.1 Projetos de extensão com o território nº GPFE e CIDE 2023 96 

OE.09.2 Serviços de Extensão com empresas do território nº GPFE e CIDE 2023 6 

OE.09.3 Alunos colocados em estágio no território nº GEFIP 2023 22 

OE.11 ⍈ Melhorar a relação com o mercado estudantil 

OE.11.1 Taxa de Empregabilidade % GPAM Somatório dos 
último 4 anos 

95,5 

OE.11.2 UC em posição crítica % GPAM 2022/23 1,6 

OE.11.3 Bolseiros envolvidos em Investigação nº GAI 2023 75 

OE.11.4 Promoção da empregabilidade nº GEFIP & GPAM 2023 1 

OE.11.5 Acesso aos serviços digitais do Espaço Estudante nº SSIC 2023 14 000 

OE.12 ⍈ Aumentar a atratividade junto dos stakeholders 

OE.12.1 Estudantes em cursos não conferentes de grau nº GEFIP 2023 180 

OE.12.2 Novos projetos de I&D+i, nacionais e internacionais, em parceria 
com empresas  

% GAI e GPFE 2023 18 

OE.12.3 Receitas de Prestação de Serviços 103€ GPFE e CIDE 2023 1 500,000 

OE.12.4 Cursos não conferentes de grau elaborados com empresas nº GEFIP 2023 10 

OE.12.5 Patentes nacionais e internacionais submetidas nº CIDE 2023 8 

OE.12.6 Postos de trabalho existentes na Incubadora nº CIDE 2023 60 

OE.12.7 Volume de receitas provenientes de outras fontes de receitas 103€ SFP 2023 60 

Perspetiva Processos 

OE.01 ⍈ Definir posicionamento estratégico - mercado ensino superior 

OE.01.1 Posição nos Rankings Internacionais Posição GPAM 2023 351-400 

OE.01.2 Grau de atratividade para os alunos das áreas geográficas mais 
próximas 

% GPAM 2023/24 33 

OE.01.3 Grau de atratividade % GPAM 2023/24 535 

OE.01.4 Ranking “1ª opção CNA– Universidades Públicas” Posição GPAM 2023/24 9º 

OE.01.5 Cursos de 2º e 3º ciclos com o contributo de empresas nº GPAM 2022/23 +5% face a 2022 

OE.01.6 Procura na 1.ª fase do CNA  % GPAM 2023/24 90 

OE.02 ⍈ Ajustar a oferta educativa 

OE.02.1 Cursos ajustados para responder ao mercado % GPAM 2022/23 +5% face a 2022 

OE.02.2 Oferta em Inglês % GPAM 2022/23 +5% face a 2022 

OE.02.3 Índice de envelhecimento dos docentes de carreira % SRH 2023 19,5 
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Objetivo Indicador Unidade Fonte de informação Ano de 
referência 

Meta 

OE.02.4 Cursos de 2.º e 3.º ciclos em colaboração com outras instituições 
/organizações 

nº GPAM 2022/23 +5% face a 2022 

OE.02.5 UC e Módulos preparados para o ensino à distância nº SSIC 2023/24 1350 

OE.02.6 Docentes que frequentam ações de formação pedagógica  nº GEFIP 2023 310 

OE.02.7 Grau de continuidade dos alunos do 1º ciclo para o 2º ciclo % GPAM 2023/24 35 

OE.03 ⍈ Reforçar a identidade 

OE.03.1 Rede alumni nº GCI 2023 8 800 

OE.03.2 Presença em órgãos de comunicação de projeção nacional  nº GCI 2023 160 

OE.03.3 Campus Saudável % PRSBE 2023 35% 

OE.08 ⍈ Aumentar o reconhecimento nacional e internacional 

OE.08.1 Acordos/parcerias com Universidades estrangeiras prestigiadas  nº GRIM 2023 28 

OE.08.2 Docentes/investigadores internacionais a trabalhar na/com a 
UTAD 

nº SRH 2023 50 

OE.08.3 Projetos em colaboração Transfronteiriça nº GPFE 2023 13 

OE.08.4 Projetos em colaboração Internacional nº GPFE e GAI 2023 46 

OE.08.5 Publicações em colaboração internacional nº GAI 2023 335 

OE.08.6 Captação de alunos internacionais % GPAM 2023/24 11 

OE.08.7 Cursos de 2º e 3º ciclo em parceria nº GPAM 2023/24 14 

OE.10 ⍈ Promover uma cultura identitária 

OE.10.1 Consumo de água per capita m3/ 
utilizador 

UMIS 2023 7,0 

OE.10.2 Grau de utilização de energia de Fontes Renováveis % UMIS 2023 7 

OE.10.3 Eventos que ocorrem no campus - visitas nº GCI 2023 200 

OE.10.4 Viaturas a entrar no campus nº UMIS 2023 -10% face a 2022 

OE.10.5 Selo de Excelência "Alimentação Saudável no Ensino Superior" nº PRSBE 2023 50 

Perspetiva Recursos 

OE.04 ⍈ Melhorar a capacidade de resposta 

OE.04.1 Cursos de curta duração nº GEFIP 2023 79 

OE.04.2 Novas formações (de grau e não grau) nº GPAM e GEFIP 2023 30 

OE.06 ⍈ Criar HUB-conhecimento nas áreas-core 

OE.06.1 Atratividade para os cursos de formação inicial (1º ciclo e MI) das 
Áreas -Core 

candidatos 
/ vaga 

GPAM 2023/24 5,8 

OE.06.2 Atratividade dos cursos do 2º e 3º ciclo nas áreas core % GPAM 2023/24 57 

OE.13 ⍈ Melhorar e dotar dos recursos e Infraestruturas necessárias 

OE.13.1 Qualificação de laboratórios % UMIS 2023 + 5% face a 2022 

OE.13.2 Área de Investigação disponível % UMIS e GAI 2023 + 5% face a 2022 

OE.13.3 Salas de aula requalificadas % UMIS 2023 + 5% face a 2022 

OE.13.4 Formação dos trabalhadores não Docentes e não Investigadores h SRH 2023 800 

OE.13.5 Digitalização de processos  nº SSIC 2023 29 000 

OE.13.6 Disponibilização de serviços digitais nº SSIC 2023 45 

 

 

Será com base nas metas definidas para 2023 que será elaborado o Quadro de Avaliação e Responsabilidades da UTAD (QUAR) 

da UTAD cujas métricas serão vertidas nos QUAR das diferentes Unidades Orgânicas e Funcionais do Grupo Público UTAD.  
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ATIVIDADES PREVISTAS 
Como já referimos, o Programa Estratégico é concretizado pela Agenda Estratégica (AE), cuja execução se encontra organizada 

em 15 eixos que correspondem às mudanças estruturantes que se pretendem implementar até 2025. 

A cada Eixo Estratégico corresponde, de grosso modo, a responsabilidade de cada uma das Vice e Pró-Reitorias que compõem 

a equipa Reitoral, e que assumiu como desígnio até 2025 esta Agenda, traduzindo-se num conjunto de Ações Operacionais (AO) 

e respetivas Metas (M) como roadmap da dinâmica que se pretende incutir neste ciclo.  

Assim, após a recolha de informações junto de cada um dos responsáveis dos Eixos Estratégicos, foram identificadas para 2023, 

no quadro das respetivas Ações Estratégicas, as Ações Operacionais previstas bem como os outputs espectáveis, alinhados com 

as Metas (M) que cada um assumiu para o ciclo 2021-2025, sendo também apresentado o valor prospetivo que se pretende 

atingir no final de 2023 (Grau de cumprimento das Metas), tendo também a preocupação de alinhar as Ações Operacionais com 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Será nesta matriz estratégica de atividades e metas previstas para o ano de 2023 que o Relatório de Atividades versará. 

        

 

         

 

EIXOS ESTRATÉGICOS 
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EDUCAÇÃO (Ed) 

v AÇÕES ESTRATÉGICAS / OPERAÇÕES ESTRATÉGICAS 

AE.Ed.01 | Dinamizar a reestruturação das ofertas educativas procurando otimizar as UC e tornando-as comuns a diversos cursos - revisão dos 
planos de estudos, incluindo a uniformização da tipologia das UC e a articulação dos seus conteúdos programáticos. 

AO.Ed.01 

Aplicação do Plano Anual de Criação e/ou Alteração de Cursos: 
- Auscultar e recolher contributos das Escolas;  
- Redefinir/atualizar princípios e normas para apreciação e aprovação pelo CA; 
- Submeter plano prévio de intenção das Escolas para apreciação e aprovação do Reitor. 

Plano Anual de 
Criação e/ou 
Alteração de 

Cursos 

AO.Ed.02 

Apresentação de propostas para alteração de cursos em funcionamento: 
- Preparar propostas - Direções de Curso/Departamento; 
- Apreciar e aprovar - órgãos das Escolas e CA; 
- Submeter à DGES para registo. 

Plano de 
Proposta 

Submissão à 
DGES 

AO.Ed.03 

Apresentação de propostas para criação de novos cursos: 
- Preparar propostas - Comissões nomeadas para o efeito; 
- Apreciar e aprovar - órgãos das Escolas e CA; 
- Submeter à A3ES para acreditação. 

Plano de 
Propostas 

Submissão à 
A3ES 

 

AE.Ed.02 | Promover a criação de UC transversais a toda a academia e agregar UC comuns às várias Escolas. 

AO.Ed.04 

Dar continuidade ao diálogo/consulta com as Direções de Curso para: 
- Identificar e selecionar UC cujo caráter transversal possa justificar a sua inserção nos planos de estudos de cursos 
de áreas científicas/disciplinares afins; 
- Estabelecer o agrupamento na plataforma da DSD de UC comuns a diferentes cursos pertencentes ou não à 
mesma Escola. 

Pelo menos 2 
reuniões 

 

AE.Ed.03 | Fixar vagas em cursos com maior potencial de procura, evitando dispersão da oferta formativa. 

AO.Ed.05 

Estabelecer estratégia, em articulação com os Presidentes de Escola, visando definir e acertar as vagas a fixar para 
os cursos dos diferentes níveis de ensino: 
- 1º Ciclos - Regime Geral (CNA) e Concurso Especiais (Estudante Internacional, Maiores 23, Titulares Curso 
Superior, Mudança Par Instituição/Curso, Titulares de Cursos de Dupla Certificação do Ensino Secundário); 
- 2º e 3º Ciclos - 3 fases das candidaturas. 

Plano de 
Estratégias 

alinhadas com 
os Presidentes 

das Escolas 

 

AE.Ed.04 | Selecionar pelo menos um curso por Escola que deverá ser lecionado em inglês visando a promoção da internacionalização da 
oferta formativa. 

 Esta AE será desenvolvida em 2024. - 

 

AE.Ed.05 | Criar cursos de formação de línguas estrangeiras, em particular de inglês, para estudantes (a constar no suplemento ao diploma), 
docentes e outros trabalhadores. 

AO.Ed.06 
Manter e reforçar a oferta e funcionamento para estudantes, docentes e não docentes dos cursos de formação de 
Inglês dos níveis B1, B2 e C1. 

Conclusão dos 
cursos iniciados 

em 2022 
Iniciar novos 

cursos 
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AE.Ed.06 | Promover a inserção de competências transversais e de projetos a desenvolver em contexto de trabalho. 

AO.Ed.07 
Dar continuidade à sensibilização dos Diretores de Curso e de Departamento, bem como dos restantes órgãos das 
Escolas, para a necessidade de ser tida em conta esta AE nas propostas de alteração e/ou criação de cursos, no 
âmbito das AO.Ed.02 e AO.Ed.03. 

Documento de 
propostas de 
alteração de 

cursos em 
funcionamento 

 

AE.Ed.07 | Definir em cada Escola cursos de 2º ciclo com estágio obrigatório em contexto empresarial. 

AO.Ed.08 
Dar continuidade à sensibilização dos Diretores de Curso e de Departamento, bem como dos restantes órgãos das 
Escolas, para a necessidade de ser tida em conta esta AE nas propostas de alteração e/ou criação de 2º Ciclos, no 
âmbito das AO.Ed.02 e AO.Ed.03. 

Plano de 
Propostas para a 

criação de 2º 
ciclos 

 

AE.Ed.08 | Dinamizar a creditação de seminários especializados, que possam inclusive envolver docentes convidados externos à UTAD. 

  Esta AE será desenvolvida em 2024. - 

 

AE.Ed.09 | Desenvolver um programa de partilha de conteúdos programáticos e módulos com outras IES. 

  Esta AE será desenvolvida em 2024. - 

 

AE.Ed.10 | Dinamizar a integração na formação dos estudantes da aquisição de competências nas áreas do pensamento crítico, resolução de 
problemas, comunicação, criatividade, trabalho em equipa, liderança, tecnologias digitais, ética, gestão de carreira, interculturalidade, entre 
outras. 

AO.Ed.09 
Dar continuidade à sensibilização dos Diretores de Curso e de Departamento, bem como dos restantes órgãos das 
Escolas, para a necessidade de ser tida em conta esta AE nas propostas de alteração e/ou criação de cursos, no 
âmbito das AO.Ed.02 e AO.Ed.03. 

Plano de 
propostas de 

alteração e/ou 
criação de cursos 

AO.Ed.10 
Reforçar o apoio e o destaque que deve ser dado à edição anual do Plano das Soft-Skills para os estudantes, criando 
condições e incentivos para que se sintam mais mobilizados a participar neste plano, como meio privilegiado para 
fortalecimento das suas relações interpessoais. 

Plano das Soft-
Skills 

 

AE.Ed.11 | Promover a reestruturação dos 2º ciclos, no sentido de conferirem uma maior complementaridade e especialização face à formação 
mais geral obtida nas licenciaturas. 

AO.Ed.11 
Dar continuidade à sensibilização dos Diretores de Curso e de Departamento, bem como dos restantes órgãos das 
Escolas, para a necessidade de ser tida em conta esta AE nas propostas de alteração de 2º Ciclos, no âmbito da 
AO.Ed.02. 

5 Ações de 
sensibilização 

 

AE.Ed.12 | Criar pós-graduações especializadas para cativar a formação contínua de ex-alunos já profissionalizados, desenhados em parceira 
com o tecido social e económico, de forma a existir uma maior proximidade com as novas tendências de mercado. 

  Esta AE será desenvolvida em 2024. - 
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AE.Ed.13 | Reestruturar a oferta formativa do 3º ciclo, com base num modelo preferencialmente tutorial, reforçando o papel do Tutor para 
um maior acompanhamento inicial dos alunos, de acordo com as suas necessidades específicas. 

AO.Ed.12 
Dar continuidade à sensibilização e mobilização dos Diretores de Curso e de Departamento, bem como dos restantes 
órgãos das Escolas, para a necessidade de ser tida em conta esta AE nas propostas de alteração e/ou criação de 3º 
Ciclos, no âmbito das AO.Ed.02 e AO.Ed.03. 

5 Ações de 
sensibilização 

AO.Ed.13 
Reforçar as diligências para a criação de um programa específico de tutoria adaptado a cada um dos 3º ciclos, em 
articulação com a PREQ e as Direções de Curso, e com a colaboração da VRI e PRIPC. 

Programa de 
tutoria para os 

3º ciclos 

 

AE.Ed.14 | Colmatar as necessidades permanentes em recorrer à colaboração de docentes convidados, redefinindo não apenas as regras de 
distribuição do serviço docente, mas também de contratação. 

AO.Ed.14 

Atualizar as normas para a elaboração da DSD, com base na experiência adquirida, de forma a ajustar alguns aspetos 
para que os procedimentos inerentes à contratação de docentes especialmente contratados fiquem claramente 
fixados, obedecendo à legislação e aos regulamentos em vigor, salvaguardando que a despesa associada não origine 
desequilíbrios na estabilidade financeira da instituição. 

Documento com 
a atualização 

das Normas da 
DSD 

AO.Ed.15 
Dar continuidade ao processo de melhoria da operacionalização da plataforma da DSD, através da criação de mais 
funcionalidades para otimização da criação do número regular de turmas com fácil deteção de inconformidades e 
devida sinalização das mesmas.    

Revisão da 
plataforma da 

DSD 

 

AE.Ed.15 | Reorientar a oferta educativa para públicos com potencial de crescimento, apostando na formação de adultos, face às previsões 
da significativa redução demográfica nos próximos anos da população jovem. 

AO.Ed.16 

Manter o funcionamento dos cursos preparatórios para Maiores de 23 anos, como forma de aumentar os potenciais 
candidatos a ingressar nos 1º Ciclos por via desse concurso, criando condições para um aumento da captação de 
candidatos para a frequência desses cursos, através de um reforço para a devida divulgação dos mesmos com a 
colaboração do GCI e recorrendo às redes sociais. 

Concluir a edição 
2022/23 

Promover e 
lançar a edição 

2023/24 

 

AE.Ed.16 | Definir estratégias de especialização inteligente, para aumentar a oferta de recursos humanos qualificados em áreas vitais para o 
desenvolvimento das regiões, privilegiando fileiras formativas. 

  Esta AE será desenvolvida em 2024. - 

 

v  GRAU DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS ATÉ 2023 

METAS 
2023 (valores 
acumulados) 

M.Ed.01 
Atingir a meta de 80% no cumprimento do rácio de professores associados e catedráticos, no 
final do mandato. 

A avaliar em 2025 

M.Ed.02 
Atingir a meta de 25% na contratação de novos docentes de carreira para renovação e 
requalificação do corpo docente, de forma a reforçar as competências em áreas estratégicas e 
a colmatar necessidades prementes em áreas carenciadas. 

40% 

M.Ed.03 Concomitantemente, reduzir em cerca de 50% a contratação de docentes convidados. 40% 

M.Ed.04 
Promover a redução do número de horas de contacto nos 1º e 2º ciclos para uma média semanal 
entre 16 e 18 horas, privilegiando a componente prática e o trabalho autónomo dos estudantes 
com o devido apoio e acompanhamento dos docentes. 

80% 

M.Ed.05 
Aumentar em 15% e 25% para os 1º e 2º ciclos, respetivamente, o número de UC lecionadas em 
inglês. 

A iniciar em 2024 

M.Ed.06 
Providenciar para que pelo menos um dos cursos alocados em cada uma das Escolas, com maior 
potencial de procura por estudantes internacionais, seja lecionado maioritariamente em inglês. 

A iniciar em 2024 
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METAS 
2023 (valores 
acumulados) 

M.Ed.07 
Criar em cada ano pelo menos duas novas formações superiores de curta duração (CTeSP) com 
impacto em setores especializados da atividade produtiva. 

A iniciar em 2024 

M.Ed.08 

Criar em cada ano e por cada Escola pelo menos duas novas formações não conferentes de grau 
de diversas tipologias e duração, desde formações de curta duração (cursos breves, unidades 
curriculares ou módulos, correspondentes a micro certificações de competências), até 
formações de maior duração, como pós-graduações de âmbito profissional. 

A iniciar em 2024 

M.Ed.09 
Aumentar o número de estudantes matriculados ao nível dos 2º e 3º ciclos – pelo menos 30% 
no 2º ciclo e 20% no 3º ciclo. 

66% | 66% 

M.Ed.10 
Atingir mais de 95% no número de estudantes que ingressam na 1ª fase do CNA na nossa 
formação de base (1º ciclos). 

100% 

M.Ed.11 
Aumentar para 30% a 40%, o número de estudantes que ingressam em 1ª opção/índice de força 
em todos os 1º ciclos. 

89% 

M.Ed.12 
Aumentar em 25% o número de estudantes que ingressam nos 1º ciclos, através do concurso 
para maiores de 23 anos. 

40% 

M.Ed.13 
Aumentar em 20% o número de estudantes que ingressam nos 1º ciclos, através do concurso 
especial de ingresso no ensino superior para titulares dos cursos de dupla certificação do ensino 
secundário e dos cursos artísticos especializados. 

40% 

M.Ed.14 Reduzir o insucesso escolar para um nível inferior a 5%. 100% 

M.Ed.15 Reduzir a taxa de abandono escolar para um valor inferior a 2%. 100% 

 

v ALINHAMENTO AÇÕES OPERACIONAIS vs METAS 2023 
 

>>AÇÕES 
OPERACIONAIS 

 

AO
.E

d.
01

 

AO
.E
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d.
03
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.E
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.E

d.
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.E

d.
07
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.E
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d.
11
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.E

d.
12
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.E

d.
13
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.E

d.
14

 

AO
.E

d.
15

 

AO
.E

d.
16

 

METAS 
M.Ed.01*                 
M.Ed.02              X X  
M.Ed.03 X X X X X         X X  
M.Ed.04 X X X X          X X  
M.Ed.05      X           
M.Ed.06      X           

M.Ed.07**                 
M.Ed.08**                 

M.Ed.09     X  X X X X X X X    
M.Ed.10     X  X X X X X      
M.Ed.11     X  X X X X X      
M.Ed.12     X  X X X X X     X 
M.Ed.13     X  X X X X X      
M.Ed.14     X X X X X X X X X    
M.Ed.15     X    X X  X X    

                                                                                                                                                                               (*) Meta a avaliar em 2025 
                                                                                                                               (**) Meta a iniciar em 2024 

 

v CONTRIBUTO DAS AÇÕES OPERACIONAIS PARA OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

 (nº de Ações Operacionais que contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) 

         
   12    1  

        

 

       3  
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INOVAÇÃO PEDAGÓGICA (IP) 

 

v AÇÕES ESTRATÉGICAS / OPERAÇÕES ESTRATÉGICAS 

AE.IP.01 | Criar uma comissão para a inovação pedagógica, integrando docentes, alunos e ex-alunos. 

AO.IP.01 Criar a comissão para a inovação pedagógica. 
4 reuniões da 
Comissão já 

criada 

 

AE.IP.02 | Consolidar o Programa de Tutoria e a criação de grupos de acompanhamento dos estudantes. 

AO.IP.02  Programa de Tutoria e Mentoria (PTM) a realizar em parceria entre a PRIP e a PREQ. 1 Edição do PTM 

 

AE.IP.03 | Dinamização do Observatório Permanente do Abandono e Promoção do Sucesso Escolar (OPAPSE) da UTAD, enquanto estrutura de 
I&D aplicada. 

AO.IP.03 
Produção e divulgação de relatório anual sobre temáticas relacionadas com abandono e promoção do sucesso 
escolar. 

1 Relatório 
produzido e 
divulgado 

AO.IP.04 Participação em congresso nacional ou internacional com comunicações sobre as temáticas abordadas pelo OPAPSE. 
1 participação 
em congresso 

 

AE.IP.04 | Dinamização do Grupo para a Melhoria do Ensino e da Aprendizagem (Grupo MEA) na UTAD. 

AO.IP.05 Realização de Tertúlias Pedagógicas. 
2 a 4 tertúlias 

realizadas 

AO.IP.06 Dinamização da comunidade online de partilha e discussão sobre temática Ensino-Aprendizagem. 
Aumentar o nº 

de membros em 
10% 

AO.IP.07 Programa de formação pedagógica para os docentes da UTAD, constituído por um leque diversificado de formações. 

Dinâmica de 
atividade de 

pelos menos 1 
post/semana (2º 

Sem.) 

 

AE.IP.05 | Desenvolvimento e participação em projetos e programas de formação pedagógica interinstitucionais para os docentes da UTAD. 

AO.IP.08 Participação de formadores da UTAD nas JIDP. 

Participação em 
todas as JIDP 

com 2 a 3 
formadores da 

UTAD 



 

Página | 20  

Plano de Atividades 2023 

AE.IP.06 | Formação em língua inglesa para docentes. 

AO.IP.09 Realizar, através do GFORM, cursos de formação em língua para os docentes da UTAD. 
2 cursos 

realizados 

 

AE.IP.07 | Criação de um programa de formação em ambiente empresarial para docentes. 

AO.IP.10 Criar um programa de formação em ambiente empresarial para docentes. 

1 Plano de 
formação 
interno 

8 formações 
lecionadas 

 

AE.IP.08 | Contribuição para a criação de uma plataforma online de conteúdos, nomeadamente através da formação de docentes, para a sua 
capacitação para a criação e utilização. 

AO.IP.11 
Contribuir para a criação de uma plataforma online de conteúdos, nomeadamente através da formação de docentes, 
para a sua capacitação para a criação e utilização. 

2 cursos 
realizados 

 

AE.IP.09 | Monitorização da qualidade da formação pedagógica oferecida aos docentes da UTAD, através da sua auscultação regular e do 
acompanhamento pelo Grupo MEA e pela comissão para a inovação pedagógica. 

AO.IP.12 Realizar reuniões regulares da Comissão para a Inovação Pedagógica. 3 reuniões 

AO.IP.13 
Realizar questionários de avaliação aos formandos em todas as ações de formação pedagógica oferecida aos 
docentes da UTAD. 

Questionário a 
100% das 
formações 
oferecidas 

AO.IP.14 
Produzir e analisar, em sede do Grupo MEA, o relatório anual sobre a formação pedagógica oferecida aos docentes 
da UTAD. 

1 Relatório 
Produzido e 
divulgado 

 

AE.IP.10 | Preparação e implementação de oferta formativa com formatos de ensino à distância, em modalidades blended-learning, com 
ênfase na capacitação e apoio aos docentes para a própria adaptação curricular. 

AO.IP.15 
Realizar cursos de formação e workshops para capacitação pedagógica e tecnológica dos docentes da UTAD em 
modalidades de ensino do tipo b-learning e e-learning. 

3 cursos/ 
workshops 
realizados 

AO.IP.16 Organizar na UTAD o eL@IES2023. 
1 Evento 

organizado e 
realizado 

 

AE.IP.11 | Instituição de um prémio de desempenho para os melhores docentes, com base numa metodologia de ensino inovadora e 
envolvendo os alunos na avaliação. 

AO.IP.17 Realizar a 2ª edição do prémio em 2023. 
1 Edição 
realizada 
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AE.IP.12 | Promoção de um concurso anual de apoio a projetos de ensino e aprendizagem (ou de inovação pedagógica), com financiamento 
para o seu desenvolvimento. 

AO.IP.18 Realizar a 2ª edição do concurso de projetos de inovação pedagógica em 2023. 
1 Edição 
realizada 

 

AE.IP.13 | Incorporação de unidades curriculares específicas em função das falhas reportadas pelas empresas e pelo mercado. Criação de pós-
graduações e outras formações curtas. 

AO.IP.19 
Criar pós-graduações (pelo menos uma por escola) em parceria com entidades empregadoras (na definição e/ou na 
implementação). 

3 novas pós-
graduações 

criadas e 
implementadas 

 

v GRAU DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS ATÉ 2023 

METAS 
2023 (valores 
acumulados) 

M.IP.01 Criar a comissão para a inovação pedagógica até ao final de 2021. concluída 

M.IP.02 Reunir a comissão pelo menos 4 vezes por ano. 50% 

M.IP.03 Definir plano de atividades para a comissão 50% 

M.IP.04 Produzir e divulgar um relatório anual de atividades da comissão. 33% 

M.IP.05 
Produzir e divulgar pelo menos um relatório anual sobre temáticas relacionadas com abandono e 
promoção do sucesso escolar. 

60% 

M.IP.06 
Participar em pelo menos um congresso nacional ou internacional com comunicações sobre as 
temáticas abordadas pelo OPAPSE (ex: CNaPPES, EDULEARN). 

67% 

M.IP.07 
Dinamizar através do grupo MEA na UTAD a realização de Tertúlias Pedagógicas (pelo menos 3 
por ano) e outros relacionados com a melhoria do ensino e da aprendizagem, bem como uma 
comunidade online de partilha e discussão sobre estas temáticas. 

55% 

M.IP.08 
Realizar anualmente um programa de formação pedagógica para os docentes da UTAD, 
constituído por um leque diversificado de 8 formações. 

60% 

M.IP.09 
Realizar cursos de formação para capacitar os docentes para a lecionação em língua inglesa (50 
docentes no 1º ano). 

50% 

M.IP.10 
Disponibilizar workshops de conversação em língua inglesa para desenvolvimento prático de 
competências de ensino (envolver 20 a 30 docentes por ano). 

43% 

M.IP.11 Participar nas JIDP com pelo menos 3 formadores da UTAD. 63% 

M.IP.12 Criação de um programa de formação em ambiente empresarial para docentes. 100% 

M.IP.13 
Abranger a capacitação pedagógica e tecnológica em modalidades de ensino do tipo b-learning e 
e-learning, de 25% dos docentes em 2022, aumentando mais 25% em cada um dos três anos 
seguintes. 

50% 

M.IP.14 
Realizar questionários de avaliação aos formandos em todas as ações de formação pedagógica 
oferecida aos docentes da UTAD. 

50% 

M.IP.15 
Produzir e divulgar um relatório anual sobre a formação pedagógica oferecida aos docentes da 
UTAD. 

50% 

M.IP.16 
Realizar, pelo menos de dois em dois anos, um estudo mais aprofundado, com base em entrevistas 
aos docentes, e produzir e divulgar o respetivo relatório. 

Bianual (50%) 

M.IP.17 
Promover a criação de novas pós-graduações (pelo menos uma por escola) em parceria com 
entidades empregadoras (na definição e na implementação). 

57% 
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v ALINHAMENTO AÇÕES OPERACIONAIS vs METAS 

>>AÇÕES 
OPERACIONAIS 

 
METAS AO
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.IP
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AO
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.1
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M.IP.01 X                   
M.IP.02            X X X      

M.IP.03**                    
M.IP.04 X                   
M.IP.05   X X             X X  
M.IP.06   X X                
M.IP.07     X X X          X X  
M.IP.08                    
M.IP.09         X           
M.IP.10       X             
M.IP.11        X            
M.IP.12          X          
M.IP.13           X    X X    
M.IP.14            X X X      
M.IP.15               X X    
M.IP.16                 X   
M.IP.17                   X 

                                                                                                                                         (*) Meta partilhada com a PREQ 
                                                                                                                                              (**) Meta concluída em 2022 

 
 

v CONTRIBUTO DAS AÇÕES OPERACIONAIS PARA OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

        (nº de Ações Operacionais que contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) 

 

         
   19      
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ENSINO E QUALIDADE (EQ) 

 

v AÇÕES ESTRATÉGICAS / OPERAÇÕES ESTRATÉGICAS 

AE.EQ.01 | Integrar os Referenciais da A3ES e da norma ISO 9001:2015 num processo global de gestão da Qualidade da UTAD – como forma 
de Implementar o Sistema Integrado de Gestão da Qualidade em todos as Unidades Orgânicas de Ensino e Investigação (UOEI), Unidades de 
Investigação e Desenvolvimento (UID) e Serviços. 

AO.EQ.01 Definir os procedimentos relacionados com os referenciais A3ES (referenciais 2, 3, 4 e 5) nas UOEI (Escolas). 
100% dos 

procedimentos 

AO.EQ.02 Calendarizar as reuniões ordinárias horizontais e verticais das Comissões de Qualidade nas Escolas. 100% da ação 

AO.EQ.03 
Identificar e estabelecer as interligações dos procedimentos das UOEI com os procedimentos da ISO 9001 com os 
Serviços de Apoio ao Ensino-Aprendizagem (EE, SA, GRIM, SAS-UTAD). 

100% da ação 

 

AE.EQ.02 | Implementar a gestão por processos em todas as Unidades Orgânicas do Grupo UTAD. 

AO.EQ.04 
Definir regulamento de monitorização e avaliação da qualidade das Unidades de Investigação e Desenvolvimento 
(UID - Centros Investigação). 

1 Regulamento 
de MA-Q 

AO.EQ.05 Criar Comissões de Qualidade nas UID. 
1 Comissão 
constituída 

AO.EQ.06 
Identificar e estabelecer as interligações dos procedimentos das UID com os procedimentos da ISO 9001 com os 
Serviços de Apoio à Investigação e Desenvolvimento (Serviços e Gabinetes Especializados). 

1 Mapa de 
procedimentos 

das UID 

 

AE.EQ.03 | Identificar procedimentos internos nas UOEI, seus intervenientes e fluxos, em conexão com outras UO. 

AO.EQ.07 
Definir os procedimentos relacionados com os referenciais A3ES (referenciais 2, 3, 4 e 5) nas UOEI (Escolas) (até ao 
2º trimestre de 2023). 

1 Mapa de 
Procedimentos 

Escolas 

AO.EQ.08 
Identificar e estabelecer as interligações dos procedimentos das UOEI com os procedimentos da ISO 9001 com os 
Serviços de Apoio ao Ensino-Aprendizagem (EE, SA, GRIM, SAS-UTAD). 

1 Mapa de 
Interligação dos 
Procedimentos 
com a ISO 9001 
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AE.EQ.04 | Estabelecer os processos de gestão e qualidade nas Escolas da UTAD. 

   AE a ser iniciada em 2024. - 

 

AE.EQ.05 | Promover ações de informação e sensibilização da comunidade académica para a interiorização da cultura da qualidade e sua 
importância para a gestão da UTAD. 

AO.EQ.09 Calendarizar ações de informação à Academia sobre o SiGQ e sua importância. 
4 ações de 
informação 

AO.EQ.10 
Realizar 1 ação de informação com Docentes, 1 ação de informação com não docentes, 1 ação de informação com 
estudantes. 

3 ações de 
informação 

 

AE.EQ.06 | Elaborar “manual de funções” de apoio à gestão e garantia de qualidade, relativo às funções de gestão intermédias das Escolas. 

AO.EQ.11 
Dinamizar o trabalho das CQE para a coordenação e elaboração do Manual de funções dos cargos de gestão das 
UOEI. 

1 Manual de 
Funções dos 

cargos de gestão 
das UOEI 

 

AE.EQ.07 | Reorganizar a estrutura documental (base) de apoio ao Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, em articulação com os Sistemas 
de Comunicação e Informação. 

AO.EQ.12 
Manter e monitorizar as plataformas de apoio ao ensino produzindo informação de apoio à gestão e tomada de 
decisão, relativas à monitorização digital do Ensino-Aprendizagem. 

2 Relatórios de 
Monitorização 

AO.EQ.13 
Manter atualizada a plataforma de apoio ao SiGQ (Uebe.Q) e atualizar documentos associados à Gestão por 
Processos. 

100% da ação 

 

v GRAU DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS ATÉ 2023 

METAS 2023 (valores acumulados) 

M.EQ.01 
Assegurar que todas as Unidades orgânicas estarão com processos estabelecidos e 
implementados até final de 2023. 

100% 

M.EQ.02 Identificar até 80% dos processos nas UOEI em todas as Escolas até final de 2022. Concluída em 2022 

M.EQ.03 
Fornecer às Escolas, a partir do ano letivo 2023/2024 ferramentas que permitam implementar 
procedimentos uniformizados e comuns. 

33% 

M.EQ.04 
Realizar, durante o ano de 2022, três ações de informação/sensibilização para a importância da 
adoção de uma cultura da Qualidade, em cada uma das Escolas, dirigidas respetivamente a 
docentes, funcionários não docentes e alunos. 

100% 

M.EQ.05 
Concluir, até final de 2023 a elaboração do Manual de Funções, com a devida divulgação a todas 
as funções de gestão nas Escolas (Presidente, Presidente do CC, Presidente do CP, Diretor de 
Departamento, Diretor de Curso). 

100% 

M.EQ.06 
Consolidar, até ao final de 2022 um sistema documental com toda a informação pertinente e 
atual, de fácil utilização, que permita a melhoria e eficiência de monitorização do sistema de 
gestão por processos 

Concluída em 2022 

M.EQ.07 Certificar, até ao final de 2022 o Sistema de Qualidade pela A3ES por um período de 6 anos. 100% 
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v  ALINHAMENTO AÇÕES OPERACIONAIS vs METAS 

>>AÇÕES 
OPERACIONAIS 

 
METAS AO
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Q
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2  
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.E

Q
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3 

AO
.E

Q
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.E

Q
.0

5 
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.E

Q
.0

6 

AO
.E

Q
.0

7 

AO
.E

Q
.0

8 

AO
.E

Q
.0

9 

AO
.E

Q
.1

0 

AO
.E

Q
.1

1 

AO
.E

Q
.1

2 

AO
.E

Q
.1

3 

M.EQ.01 X X X X X X X X   X   
M.EQ.02 X X X    X X      
M.EQ.03           X   
M.EQ.04         X X    
M.EQ.05           X   
M.EQ.06            X X 
M.EQ.07 X X X           

 

 

v  CONTRIBUTO DAS AÇÕES OPERACIONAIS PARA OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

(nº de Ações Operacionais que contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) 

 

         
   13    13  

        

 

13      13 13  
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INVESTIGAÇÃO (Inv) 

v  AÇÕES ESTRATÉGICAS / OPERAÇÕES ESTRATÉGICAS 

AE.Inv.01 | Criação de Grupos de trabalho em cada Unidade de Investigação (UID) para participação no Horizonte Europa. 

AO.Inv.01 Ações de Sensibilização contínua relativas à participação de Investigadores em redes colaborativas internacionais. 
2 Ações de 

sensibilização 

 

AE.Inv.02 | Incentivar candidaturas aos Pilares I e II, em particular das bolsas Marie Curie e projetos de investigação do Horizonte Europa, 
promovendo a interação dos Grupos de trabalho e a sua interdisciplinaridade. Suscita-se assim a criação de um Cluster Institucional para o 
Horizonte Europa. 

AO.Inv.02 
Identificar potenciais candidatos a bolsas de investigação de elevado prestígio científico através da avaliação 
curricular de bolsa de interessados. 

2 Ações de 
divulgação 

AO.Inv.03 

Melhorar as condições institucionais de apoio às candidaturas internacionais (bolsas e projetos do Horizonte 
Europa): Promover sessões de esclarecimento regulares junto dos investigadores sobre os programas de 
financiamento no âmbito do Horizonte Europa, através de técnicos da ANI. Ao mesmo tempo, incentivar os Diretores 
das Unidades de Investigação e dos Polos a participar nas ações de esclarecimento promovidas pela Comissão 
Europeia, distribuindo informação específica. 

1 Ação de 
esclarecimento 

 

AE.Inv.03 | Participação ativa nas reuniões da ICA e nas ações promovidas pela EUA, envolvendo elementos da Reitoria e das Escolas. 

AO.Inv.04 Participação em reuniões ICA e Ações EUA. 2 reuniões 

 

AE.Inv.04 | Incrementar a prestação de serviços, a formação e capacitação de técnicos das respetivas cadeias de valor, a construção de projetos 
e o desenho e participação em Programas Doutorais internacionais. 

AO.Inv.05 
Contactos diretos com os Diretores das Unidades de Investigação para identificar formas de captação de 
financiamento via prestação de serviços em algumas áreas com reconhecida expertise na UTAD. 

1 Ação 

AO.Inv.06 Ações de disseminação da investigação associada à viticultura e enologia designadamente na área das tecnologias. 1 Ação 

AO.Inv.07 
Identificação de stakeholders regionais, e.g. CIMs para elaboração de projetos em copromoção e no âmbito do 
PO2030. 

1 Ação 

AO.Inv.08 
Incentivo à criação de Programas Doutorais internacionais e reconversão de pelo menos um dos existentes em PhD 
internacional. 

1 Ação 
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AE.Inv.05 | Estabelecer parcerias estratégicas com entidades do setor primário (individuais e respetivas organizações- confederações, 
associações e cooperativismo), grande e pequena distribuição, administração pública, com vista à participação em projetos (PRR) das Agendas 
Mobilizadoras. 

  AE concluída em 2022. - 

 

AE.Inv.06 | A partir das Unidades de Investigação e dos Polos, redigir notícias sobre temas emergentes da investigação em curso e captar os 
media para fazer reportagens científicas. 

AO.Inv.09 
Comunicar resultados de impacte da investigação à sociedade, através da elaboração de notícias que emanam dos 
investigadores, via Direções das Unidades de Investigação e dos Polos, em sintonia com o GCI. 

4 Ações de 
comunicação 

 

AE.Inv.07 | Emprego científico em empresas. 

  
Esta Ação Estratégica tem-se revelado improcedente apesar dos vários esforços na sua implementação, pelo que se 
propõe a sua reavaliação. 

- 

 

AE.Inv.08 | Sensibilizar a academia, criando e divulgando os respetivos regulamentos, para a importância do ORBEA na UTAD face à relevância 
e ao mediatismo do Bem-Estar Animal. 

  AE concluída em 2022. - 

 

AE.Inv.09 | Promover a renovação e a criação de um corpo permanente de investigadores - com projetos de investigação estruturantes para 
a UTAD. 

  AE concluída em 2022. - 

 

AE.Inv.10 | Dinamizar a participação da UTAD nos Centros de Competências - identificando o seu elemento de ligação/ participação. 

AO.Inv.10 Relatório sobre a participação da UTAD nos vários Centros de Competências. 1 Relatório 

 

AE.Inv.11 | Dinamizar participação da UTAD nos CoLabs - identificando o seu elemento de ligação/participação. 

AO.Inv.11 Relatório sobre a participação da UTAD nos vários CoLabs. 1 Relatório 

 

AE.Inv.12 | Promover e apoiar junto das UI candidaturas a bolsas Marie Curie em 2022. 

AO.Inv.12 Identificar potenciais candidatos a bolsas de investigação Marie Curie.  1 Candidatura 

 

AE.Inv.13 | Promover e apoiar junto das UI candidaturas a bolsas do ERC 2022. 

AO.Inv.13 Identificar potenciais candidatos a bolsas de investigação ERC. 1 Candidatura 
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AE.Inv.14 | Incentivar os responsáveis pela implementação das infraestruturas dos dois roteiros científicos (FoodAlliance e AWAM), a uma 
regular e permanente interação com empresas afins. 

AO.Inv.14 
Ações de sensibilização para a possibilidade de candidaturas a financiamento com base nas estruturas do Roteiro 
(Food Alliance, AWAM). 

2 Ações 

AO.Inv.15 Criação de booklet de serviços das infraestruturas. 1 Booklet 

 

AE.Inv.15 | Captação de bolsas de pós-graduação junto do tecido empresarial. 

AO.Inv.16 Contactar empresas para sensibilizar sobre a disponibilidade para atribuição de bolsas de pós-graduação. 4 empresas 

 

AE.Inv.16 | Dinamizar a participação da UTAD nos Programas de financiamento Nacionais e Europeus. 

AO.Inv.17 
Identificar e promover os tópicos das calls de vários programas de financiamento nacionais e internacionais, 
incentivando a participação em projetos. 

2 Ações de 
Promoção 

 

 

v GRAU DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS ATÉ 2023 

METAS 2023 (valores acumulados) 

M.Inv.01 Alcançar 5 bolsas Marie Curie em 2022. 50% 

M.Inv.02 Alcançar 2 bolsas do ERC 2022. 50% 

M.Inv.03 Captar 2-3 empresas para financiar bolsas de MSc e PhD. concluído 

M.Inv.04 Atingir 2/3 da produção científica da UTAD em revista do Q1. 20% 

M.Inv.05 Coordenar 2 projetos do Horizonte Europa na “Call” 2021-2022. concluído 

M.Inv.06 Coordenar 3 projetos do Horizonte Europa na “Call” 2023-2024. 33% 

M.Inv.07 Participar em 5 projetos do Horizonte Europa na “Call” 2021-2022. concluído 

M.Inv.08 Participar em 10 projetos do Horizonte Europa na “Call” 2023-2024. 50% 

M.Inv.09 
Inscrever as Unidades de Investigação da UTAD ou parte dos seus Laboratórios Especializados 
em pelo menos 2 Infraestruturas da Rede Nacional de Infraestruturas Científicas. 

100% 

M.Inv.10 
Inscrever as Unidades de Investigação da UTAD em pelos menos 2 Infraestruturas da Rede 
ESFRI. 

50% 

M.Inv.11 Criar no mínimo 4 Programas Doutorais Internacionais até 2023. 100% 
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v  ALINHAMENTO AÇÕES OPERACIONAIS vs METAS 

>>AÇÕES 
OPERACIONAIS 

 
METAS AO

.In
v.
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v.
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v.
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v.
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v.
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v.
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v.
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v.
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v.
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AO
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v.
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AO
.In

v.
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AO
.In

v.
14

 

AO
.In

v.
15

 

AO
.In

v.
16

 

AO
.In

v.
17

 

M.Inv.01  X X  X X X     X     X 
M.Inv.02  X X  X X X      X    X 
M.Inv.04    X     X         
M.Inv.06 X  X X X X X       X   X 
M.Inv.08 X  X X X X X       X   X 
M.Inv.09          X X       
M.Inv.10          X X       
M.Inv.11        X      X X X  

 

 

v CONTRIBUTO DAS AÇÕES OPERACIONAIS PARA OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

(nº de Ações Operacionais que contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) 

 

         
   11    1 3 

        

 

  1       
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INFRAESTRUTURAS E PROJETOS CIENTÍFICOS (IPC) 

v  AÇÕES ESTRATÉGICAS / OPERAÇÕES ESTRATÉGICAS 

AE.IPC.01 | Desenvolvimento e otimização do funcionamento do GAI-UTAD (Gabinete de Apoio à Investigação) enquanto estrutura de apoio 
aos investigadores e aos projetos de investigação científica. 

AO.IPC.01 Implementação de um plano de formação contínua dos elementos do GAI-UTAD. 
2 Ações de 
formação 

AO.IPC.02 Iniciar o processo de transferência da tramitação de processos simplificados para os investigadores. 
testagens piloto 

do processo 
concluídas 

AO.IPC.03 Iniciar o processo de reconfiguração do repositório científico da UTAD. 
Plano concluído 

& Inicio da 
atualização 

 

AE.IPC.02 | Monitorização e acompanhamento da atividade científica dos Laboratórios Associados, Unidades de Investigação e Polos de 
Investigação - conhecer as necessidades e acompanhar os planos de atividades a curto e médio prazo. 

AO.IPC.04 Dinamização do website do GAI-UTAD, com ligações a toda a atividade científica realizada na UTAD. 
Disponível on-
line em versão 

Beta 

AO.IPC.05 Realização de reuniões trimestrais com os responsáveis pela implementação dos planos de atividades. 
4 reuniões 
realizadas 

 

AE.IPC.03 | Sensibilização para o desenvolvimento de novos projetos científicos. Participação em projetos (PRR) das Agendas Mobilizadoras. 

AO.IPC.06 Manter atualizada no GAI uma listagem de oportunidades para participar nos projetos. 
4 oportunidades 

compiladas 

AO.IPC.07 Divulgação periódica de listagem de oportunidades de participação em projetos. 
4 reuniões 
realizadas 

AO.IPC.08 Manter atualizada no GAI uma listagem de esclarecimentos (FAQs) para ser enviada aos investigadores.   
Lista de FAQs 

atualizada 

AO.IPC.09 Manutenção de um serviço de apoio ao desenvolvimento de candidaturas. 
10 candidaturas 

apoiadas 
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AE.IPC.04 | Melhoria da coesão interna e visão transdisciplinar. Criação de evento para apresentação aos stakeholders dos resultados anuais 
dos projetos de investigação científica (Wrap-upSci). 

AO.IPC.10 Organização do Wrap-upSci para partilha dos resultados anuais da atividade de investigação científica. 
1 evento 
realizado 

 

AE.IPC.05 | Identificação e atração de alunos de excelência para a investigação científica. Organização de uma student-conference anual 
(EliteSci). 

AO.IPC.11 Organização do EliteSci para partilha dos resultados anuais da atividade de investigação científica. 
1 evento 
realizado 

 

AE.IPC.06 | Investimento em infraestruturas de investigação, como resultado dos diagnósticos efetuados e de acordo com as opções 
estratégicas propostas. 

 AE concluída em 2022. - 

 

AE.IPC.07 | Concluir a instalação da infraestrutura do Roteiro Food Alliance e, ao mesmo tempo, desenvolver projetos que promovam a sua 
utilização. 

AO.IPC.12 
Sensibilizar para o aparecimento de candidaturas com suporte no Roteiro Food Alliance de forma a possibilitar o 
desenvolvimento e consolidação da infraestrutura. 

2 Ações de 
sensibilização 

AO.IPC.13 Criação de booklet de serviços da estrutura. Booklet criado 

 

AE.IPC.08 | Aprovação do projeto de construção da Adega Experimental integrado no PO Regional. 

AO.IPC.14 Iniciar o projeto de construção de Nova Adega. 
Projeto 

Aprovado 

 

AE.IPC.09 | Implementação um Programa de Reequipamento Científico com a aquisição de equipamentos mais avançados - integrado no PO 
Regional 2030. 

AO.IPC.15 Diagnóstico das necessidades de equipamento científico da UTAD. 
Relatório de 
diagnóstico 
concluído 

AO.IPC.16 Criação de lista de prioridades nas diversas áreas de investigação. 
Lista de 

prioridades 
concluída 
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AE.IPC.10 | Apoio ao processo de avaliação externa das unidades de I&D (CETRAD, CIDESD, CITAB, CEL, CECAV, CQ-VR). 

AO.IPC.17 
Apoiar a recolha de informação institucional, orientação no preenchimento de formulários e organização geral das 
visitas das comissões de avaliação internacionais. 

Processo 
concluído 

AE.IPC.11 | Apoio às atividades do Colégio Doutoral da UTAD. 

AO.IPC.18 Apoio a atividades de formação complementar nos cursos de 3º ciclo. 
1 atividade de 

formação 

 

v GRAU DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS ATÉ 2023 

METAS 
2023 (valores 
acumulados) 

M.IPC.01 
Aumentar o número de investigadores que participam (100) e que são responsáveis (25) por 
projetos de investigação científica (+10%). 

50% 

M.IPC.02 
Atingir um elevado grau de satisfação dos investigadores (>75%) com o Gabinete de Apoio à 
investigação, ao nível do apoio a candidaturas e do acompanhamento da execução. 

80% 

M.IPC.03 
Tramitar de forma expedita os pedidos e processos de acompanhamento e controlo no Gabinete 
de Apoio à Investigação (<72h úteis). 

100% 

M.IPC.04 Atingir taxas de execução finais elevadas nos projetos a acompanhar (>80%). 88% 

M.IPC.05 
Manter o número de projetos submetidos a candidaturas (FCT e ICDT, 100) e procurar aumentar 
a sua taxa de aprovação (5%, +5%). 

60% 

 

v ALINHAMENTO AÇÕES OPERACIONAIS vs METAS 

>>AÇÕES 
OPERACIONAIS 

 
META S AO
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M.IPC.01 X X X X X X X X X X X       X 
M.IPC.02 X X X X X X X X X         X 
M.IPC.03 X X X X X X X X X        X X 
M.IPC.04 X X X X X X X X X         X 
M.IPC.05            X X  X X   

 

v CONTRIBUTO DAS AÇÕES OPERACIONAIS PARA OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

(nº de Ações Operacionais que contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) 

         
   14     3 
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INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA (ITT) 

 

v  AÇÕES ESTRATÉGICAS / OPERAÇÕES ESTRATÉGICAS 

AE.ITT.01 | Criar um observatório de I&D em parceria com empresas. 

 AE a ser desenvolvida em 2024. - 

 

AE.ITT.02 | Aumento do valor dos serviços prestados - com base em tecnologias inovadoras – reestruturando o canal de serviços no site da 
UTAD “Catálogo de Competências e Serviços” http://catalogo.utad.pt/. 

AO.ITT.01 Reestruturação do canal de serviços on-line. 
Versão de teste 

off-line 

 

AE.ITT.03 | Concretizar a instalação da incubadora da UTAD. 

AO.ITT.02 Instalação de novas empresas. 
3 novas 

empresas 
incubadas 

AO.ITT.03 Instalação no P4 de 1 empresa e sala de reuniões. 
Instalação no P4 
de 1 empresa e 
sala de reuniões 

 

AE.ITT.04 | Identificar, cadastrar e monitorizar empresas e projetos com especial potencial de valorização. 

AO.ITT.04 Criar listagem de empresas parceiras. 

Criar e 
completar lista 

de empresas 
parceiras 

 

AE.ITT.05 | Validar as ideias de negócio propostas pelos empreendedores, acompanhando-os e aconselhando-os ao longo de todo o processo 
de criação do negócio. 

AO.ITT.05 Criar rede de mentores. 
10 mentores 
interligados  

na rede 

AO.ITT.06 Criar formulário on-line para registo inicial e primeiro contacto para empreendedores. Formulário 
on-line criado 

AO.ITT.07 Analisar e validar ideias de negócio. 

10 ideias de 
negócio 

analisadas/ 
validadas 
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AE.ITT.06 | Promover ideias e projetos junto dos financiadores. 

AO.ITT.08 
Reunir com empresas e investigadores para criar sinergias procurando o desenvolvimento e financiamento de novos 
projetos. 

35 reuniões com 
empresas 

 

AE.ITT.07 | Levar a cabo ações de sensibilização e capacitação de empreendedores, equipas técnicas e demais stakeholders ligados ao 
empreendedorismo. 

AO.ITT.09 Realizar ações de capacitação em áreas ligadas ao empreendedorismo. 
4 ações 

realizadas 

 

AE.ITT.08 | Desenvolver ações de mentoria para acompanhamento e aconselhamento dos potenciais empreendedores ao longo do 
desenvolvimento dos seus modelos de negócio – mesmo com recurso a mentores externos. 

AO.ITT.10 Acompanhamento de potenciais empreendedores por mentores internos ou externos. 
Acompanhamento 

de 8 projetos/ 
ideias de negócio 

 

AE.ITT.09 | Promover atividades de networking com empreendedores, nacionais e internacionais, com três propósitos: 
» A partilha de boas práticas. 
» A identificação de novas oportunidades. 
» O estabelecimento de parcerias de negócio. 

AO.ITT.11 Participar em reuniões ou eventos nacionais e internacionais para desenvolver redes de parceria. 

4 eventos 
internacionais 

6 eventos 
nacionais 

 

AE.ITT.10 | Criar um prémio para as ideias de negócio, que apoiará financeiramente os empreendedores no desenvolvimento dos seus 
projetos. 

AO.ITT.12 Concurso de ideias inov@utad 2023. 

1 concurso de 
ideias lançado 
1 programa de 

provas de conceito 
 

AE.ITT.11 | Divulgar o portfólio de patentes da UTAD junto do mercado procurando o seu reconhecimento e valorização.  

AO.ITT.13 Reformular a estrutura do portfólio de patentes on-line. 
Estrutura e 

Divulgação de 
portefólio 

 

AE.ITT.12 | Implementar de um programa de proteção do conhecimento gerado na universidade à luz da Propriedade Industrial e Intelectual. 

AO.ITT.14 Dinamizar sessões de esclarecimento sobre propriedade intelectual. 
4 sessões de 

esclarecimento 
sobre PI 

 

AE.ITT.13 | Apoiar, de forma estruturada e sistematizada, as candidaturas a projetos para assegurar maiores probabilidades de sucesso, 
monitorizando o rácio entre as taxas de submissão e aprovação. 

AO.ITT.15 Monitorização de rácio de candidaturas submetidas e aprovadas. 
2 Doc. com 
análises de 
Indicadores 

 

AE.ITT.14 | Acompanhamento dedicado dos projetos aprovados para contribuir para a otimização da sua execução. 

AO.ITT.16 Monitorização de valores e taxas de execução. 
2 relatório c/ taxas 
de execução dos 
projetos do GPFE 
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AE.ITT.15 | Desenvolver um programa estruturado de procura de mecenato. 

AO.ITT.17 Delinear o programa. 
Programa 
delineado 

 

AE.ITT.16 | Acompanhamento das prestações de serviços em curso para contribuir para a otimização da sua execução. 

AO.ITT.18 Monitorização de valores e taxas de execução e aprovação. 

2 relatório com 
taxas de 

execução dos 
serviços do CIDE 

 
v GRAU DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS ATÉ 2023 

METAS 
2023 (valores 
acumulados) 

M.ITT.01 Aumentar 20% no valor de serviços 50% 

M.ITT.02 Alcançar a ocupação de 80% da incubadora 88% 

M.ITT.03 Apoiar 20 projetos de criação de empresas 50% 

M.ITT.04 Participar anualmente em pelo menos 6 eventos internacionais e 15 eventos nacionais 63% 

M.ITT.05 Aumentar o valor em projetos competitivos com empresas apoiados, em 10% 75% 

M.ITT.06 Aumentar o número de projetos internacionais com empresas, em 20% 50% 

 

v ALINHAMENTO AÇÕES OPERACIONAIS vs METAS 2023 

>>AÇÕES 
OPERACIONAIS 
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M.ITT.01 X   X         X X   X X 
M.ITT.02  X X      X          
M.ITT.03     X X X X  X  X       
M.ITT.04           X        
M.ITT.05               X X   
M.ITT.06             X      

 
v  CONTRIBUTO DAS AÇÕES OPERACIONAIS PARA OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

(nº de Ações Operacionais que contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) 

         
       3 8 
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INTERNACIONALIZAÇÃO (Int) 

v AÇÕES ESTRATÉGICAS / OPERAÇÕES ESTRATÉGICAS 

AE.Int.01 | Plano de abordagem aos mercados, com a devida segmentação geográfica e temporal. 

AO.Int.01 Promoção da UTAD entre os colégios e universidades dos países da CPLP. 
4 Ações de 
promoção 

AO.Int.02 Participar em Feiras para a captação de estudantes nas maiores cidades do Brasil. 
3 participações 

em Feiras 

AO.Int.03 Promoção da UTAD entre as casas de emigrantes portugueses (Europa). 
6 Ações de 
Promoção 

 

AE.Int.02 | Atividades de boas-vindas e de integração dos estudantes estrangeiros. 

AO.Int.04 
Coorganizar a International Student Welcome Week com a Erasmus Sudent Network (ESN), com atividades de boas-
vindas na UTAD, no município e em várias instituições de Vila Real. 

2 Ações 

AO.Int.05 
Realizar outras atividades de integração dos estudantes internacionais, como semanas temáticas, em parceria com 
as associações Erasmus Student Network e a Associação de Estudantes Africanos na UTAD.  

2 Atividades 

 

AE.Int.03 | A UTAD no Espaço Erasmus (junto das principais ou de um núcleo de Universidades parceiras). 

AO.Int.06 
Revalidar todos os Acordos Interinstitucionais (Inter-institutional agreemenst) do Programa Erasmus + com as 
Universidades Europeias Parceiras. 

Reavaliar 400 
acordos 

AO.Int.07 Divulgar, junto da comunidade académica, os vários programas de mobilidades em que a UTAD está envolvida. 
7 Ações de 
divulgação 

AO.Int.08 
Revalidar o consórcio JAMiES (Joint Academic Middle East and South) entre universidades do Minho (coordenadora), 
Algarve, Nova de Lisboa, Porto e UTAD. 

1 Consórcio 

AO.Int.09 
Revalidar o consórcio The Merging Voices com as universidades Nova de Lisboa (coordenadora), do Porto, do Algarve 
e UTAD. 

1 Consórcio 

AO.Int.10 
Reforçar a participação da UTAD no consórcio UNorte Internacional, entre as universidades: do Minho 
(coordenadora), do Porto e UTAD. 

1 Participação 

AO.Int.11 
Reforçar a participação da UTAD no consórcio WORK4ALL, com as universidades: do Porto (coordenadora), do 
Minho, Nova de Lisboa e UTAD. 

1 Participação 
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AE.Int.04 | Promoção da UTAD internacionalmente. 

AO.Int.12 Participar em feiras promocionais da educação na América Latina, Brasil e Europa. 3 Feiras 

AO.Int.13 Criar lista de "embaixadores" da UTAD, entre os Alumni Internacionais (fora da União Europeia). 20 Embaixadores 

AO.Int.14 Atualizar, na página da UTAD / GRIM, todos os acordos do programa Erasmus + em vigor. 
Divulgar 400 

acordos 

AO.Int.15 
Divulgar, na página da UTAD / GRIM, os documentos necessários para as várias mobilidades, bem como as checklists 
de atividades a realizar, quer pelos estudantes em mobilidade (outgoing e incoming) quer pelo staff (docentes e não 
docentes). 

20 documentos 

AO.Int.16 
Oferecer dois cursos gratuitos anuais de English as a Foreign Language (EFL) — English Independent User: B1 
(Intermediate English) e B2 (Upper-Intermediate) — para docentes e funcionários não docentes. 

2 cursos 

AO.Int.17 
Oferecer um curso gratuito anual de English for Academic Purposes (EAP) C1 (advanced), para docentes e 
funcionários não docentes. 

1 curso 

AO.Int.18 
Oferecer gratuitamente cursos livres de Português como Língua Estrangeira (PLE), aos estudantes Erasmus na UTAD 
(incoming): A1 e A2/B1. 

4 cursos 

AO.Int.19 Divulgar os protocolos e convénios de mobilidade internacional em vigor na página web do GRIM. 4 Protocolos 

 

AE.Int.05 | Informatizar o Gabinete de Relações Internacionais e de Mobilidade (GRIM). 

AO.Int.20 
Agilizar os procedimentos por forma a que os estudantes estrangeiros (incoming) tenham as suas credenciais da 
UTAD logo à sua chegada: 1º semestre e 2º semestre. 

90% no 1º sem. 

95% no 2º sem. 

AO.Int.21 
Agilizar os procedimentos para que os estudantes incoming façam a sua inscrição no SIDE imediatamente à sua 
chegada e possam fazer as respetivas alterações nos 30 dias seguintes. 

85% no 1º sem. 

90% no 2º sem. 

AO.Int.22 
Implementar o processo de informatização dos programas de mobilidade e a gestão integrada com o SIGACAD, SIDE, 
a plataforma europeia e Erasmus Dashboard. 

Informatização 
dos processos  

 

AE.Int.06 | Apoiar as organizações de estudantes com foco internacional. 

AO.Int.23 
Coorganizar a International Student Welcome Week com a Erasmus Sudent Network (ESN), com atividades de boas-
vindas na UTAD, no município e em várias instituições de Vila Real. 

2 atividades 

AO.Int.24 
Realizar outras atividades de integração dos estudantes internacionais, como semanas temáticas, em parceria com 
as associações Erasmus Student Network e a Associação de Estudantes Africanos na UTAD. 

4 atividades 
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AE.Int.07 | Reforço orçamental para iniciativas de promoção e captação de estudantes internacionais. 

AO.Int.25 Aquisição de serviços de lecionação para os cursos de PLE (A1 e A2/B1), EFL (B1, B2) e EAP (C1 e C2). 9 aquisições 

AO.Int.26 Aquisição de material de divulgação da UTAD Internacionalmente (Ofertas institucionais). 
10 produtos de 
merchandising 

 

v GRAU DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS ATÉ 2023 

METAS 
2023(valores 
acumulados) 

M.Int.01 
Aumentar o número de estudantes estrangeiros (incoming) na UTAD (10% dos estudantes da 
licenciatura; 20% dos estudantes de mestrado;40% dos estudantes de doutoramento). 

50% 

M.Int.02 
Crescer 10% ao ano no número de docentes, investigadores e funcionários não docentes 
estrangeiros (incoming) na UTAD. 

50% 

M.Int.03 
Crescer 10% ao ano no número de estudantes, docentes, investigadores e funcionários não 
docentes da UTAD (outgoing) em universidades estrangeiras. 

50% 

M.Int.04 Dinamizar a International Student Welcome Week no início de cada semestre (2 por ano). 50% 

M.Int.05 

Proporcionar dois cursos gratuitos semestrais de English as a Foreign Language (EFL) — 
English Independent User: B1 (Intermediate English) e B2 (Upper-Intermediate) — e um 
curso anual de English for Academic Purposes (EAP) C1 (advanced), para docentes, 
investigadores e funcionários não docentes. 

50% 

M.Int.06 
Oferecer anualmente quatro cursos livres de Português como Língua Estrangeira (PLE) A1 e 
A2 / B1, aos estudantes Erasmus incoming na UTAD. 

50% 

 

v ALINHAMENTO AÇÕES OPERACIONAIS vs METAS 

>>AÇÕES 
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M.Int.01 X X X   X  X X X X X X      X X X X    X 

M.Int.02      X  X X X X           X     

M.Int.03      X X X X X X   X X X      X     

M.Int.04    X X                  X X   

M.Int.05                 X        X  

M.Int.06                  X         

 

v CONTRIBUTO DAS AÇÕES OPERACIONAIS PARA OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

(nº de Ações Operacionais que contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) 

         
   15      

        

 

       9  
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PARCERIAS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS (PRI) 

v AÇÕES ESTRATÉGICAS / OPERAÇÕES ESTRATÉGICAS 

AE.PRI.01 | Desenhar um plano de Parceiras e Relações Internacionais. 

AO.PRI.01 Elencar as atuais parcerias e redes internacionais. 
Elenco das 

Parcerias e redes 
Internacionais 

AO.PRI.02 Promover reuniões com os Presidentes de Escola, dos departamentos e outros. 2 reuniões 

AO.PRI.03 Promover a integração dos objetivos e as recomendações das unidades orgânicas e dos departamentos. 
Integração dos 

objetivos e 
recomendações 

AO.PRI.04 Definir as relações-alvo a promover e prever as interfaces envolvidas. 

Definição das 
relações-alvo e 

promover e 
interfaces 

AO.PRI.05 Estabelecer as etapas e procedimentos de implementação. 
Definição das 

etapas e 
procedimentos 

AO.PRI.06 Elaborar os respetivos planos de atividades. 
Plano de 

atividades da PRI 

 

AE.PRI.02 | Manter ou alargar a participação da UTAD em Redes Internacionais. 

AO.PRI.07 
Manter e reforçar a participação da UTAD nas redes através da participação em reuniões e/ou eventos dos 
consórcios (Magna Charta Universitatum; UNIMED; CGU; Fundação CEER; GT; CRUSOE; AULP; RUMA; adesão a 
outras redes). 

12 participações 

AO.PRI.08 Promover contactos com os parceiros no âmbito do Erasmus + KEY Action 1: Learning Mobility of Individuals. 
3 reuniões com 

parceiros 

AO.PRI.09 
Promover contactos com os parceiros no âmbito do Erasmus + KEY Action 2: Cooperation among organisations and 
institutions (Knowledge Alliances/ Capacity-building in the Field of Higher Education). 

9 reuniões com 
parceiros 

AO.PRI.10 Participação no Consórcio "Afropean Global", no âmbito da call "European Universities Initiative". 
6 reuniões com 

parceiros 

AO.PRI.11 Calendarizar reuniões com novos parceiros, com vista a elaboração de acordos de cooperação. 
9 reuniões para 
angariação de 

parceiros 
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AE.PRI.03 | Criar um fórum de internacionalização. 

AO.PRI.12 Calendarizar os eventos de divulgação e ações de carácter internacional. 

Calendário 

2 ações 
realizadas 

AO.PRI.13 Realizar pelo menos um evento de divulgação de carácter internacional. 

1 evento 
realizado 

AO.PRI.14 Realizar pelo menos uma ação de sensibilização e integração anual. 

1 ação de 
sensibilização e 

integração 
realizada 

 
 

v GRAU DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS ATÉ 2023 

METAS 
2023 (valores 
acumulados) 

M.PRI.01 Desenhar o plano de Parceiras e Relações Internacionais em 2021. concluída 

M.PRI.02 
Criar ou participar em 3 novas redes internacionais (preferencialmente distribuídos por 
unidade orgânica). 66% 

M.PRI.03 
Aumentar o número de parcerias internacionais em 10%, preferencialmente por unidade 
orgânica ou departamento. Meta a realizar em 2025 

M.PRI.04 
Aumentar o número de cursos em coautoria com universidades estrangeiras: 
» Propor a criação de 2 novos cursos, um de 3º ciclo e um de 2º ciclo. 
» Propor a criação de 4 novos cursos não conferentes de grau. 

33% 

M.PRI.05 

Aumentar o número de cursos de curta duração ou de formação especializada (continuing 
education and training) aberta a público internacional: 
» Propor a criação de 2 cursos de formação ao longo da vida (lifelong-learning). 
» Impulsionar a mobilidade at home com a criação de, pelo menos, 1 curso/formação à 
distância. 

Meta a iniciar em 2024 

M.PRI.06 

Aumentar a visibilidade à temática da internacionalização: 
» Propor 1 dia de internacionalização anualmente. 
» Realizar, pelo menos, um debate ou ação semestral. 
» Promover, pelo menos, um evento de referência de carácter internacional. 
» Realizar, pelo menos, uma ação de sensibilização e integração anual. 
» Realizar uma feira temática anual. 

50% 

M.PRI.07 
Implementar um sistema de avaliação e monitorização contínua das ações internacionais 
» Realizar reuniões semestrais para incentivar os departamentos e cursos a identificação de 
potenciais parceiros internacionais. 

50% 
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v ALINHAMENTO AÇÕES OPERACIONAIS vs METAS 2023 

>>AÇÕES 
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M.PRI.01 X X X X X X         

M.PRI.02       X X X X X    

M.PRI.03 X X X X X X         

M.PRI.04       X   X     

M.PRI.05*               

M.PRI.06            X X X 

M.PRI.07 X X X X X X         

                                                                                                          (*) Meta a ser iniciada em 2024 

 
 

v CONTRIBUTO DAS AÇÕES OPERACIONAIS PARA OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

(nº de Ações Operacionais que contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) 

         
   3      

        

 

       7  
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UNIVERSIDADE DIGITAL, TRANSIÇÃO DIGITAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

(UDTDMA) 
 

v AÇÕES ESTRATÉGICAS / AÇÕES OPERACIONAIS 

AE.UDTDMA.01 | Desenvolver uma infraestrutura transversal de interoperabilidade para criação de um ecossistema da UTAD Digital. 

AO.UDTDMA.01 Instalação e configuração de barramento de serviços com tecnologia WSO2. 25% da ação 

AO.UDTDMA.02 Instalação e configuração de barramento de integração de dados com tecnologia Kafka.  25 % da ação 

AO.UDTDMA.03 Criação de uma Plataforma de Business Intelligence e Ferramentas de Suporte e Apoio à Decisão. 75 % da ação 

 

AE.UDTDMA.02 | Implementar um novo sistema de conectividade digital e trabalho colaborativo para a comunidade académica da UTAD 
baseada na plataforma Microsoft Office 365. 

AO.UDTDMA.04 Implementação de gestão de identidades utilizando tecnologia MIM (Microsoft Identity Manager). 25% da ação 

 

AE.UDTDMA.03 | Continuar o processo de desmaterialização, disponibilizando assinatura digital (qualificada) com Cartão do Cidadão e Chave 
Móvel Digital e integrando com outros serviços transversais ao abrigo dos programas de modernização da administração pública. 

AO.UDTDMA.05 Integração de assinatura digital qualificada com chave móvel digital. 50% da ação 

 

AE.UDTDMA.04 | Concretizar a integração e disponibilização de informação financeira (ERP). 

AO.UDTDMA.06 Roadmap de integração de ERP. 50% da ação 

AO.UDTDMA.07 Integração de processo simplificado de aquisições GesDoc com ERP. 50% da ação 
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AE.UDTDMA.05 | Proceder à atualização e melhoria tecnológica do site/comunicação interna e externa da UTAD. 

AO.UDTDMA.08 Especificação de requisitos técnicos para a melhoria do site web da UTAD. 50% da ação 

AO.UDTDMA.09 Implementação de melhorias no site web da UTAD. 50% da ação 

 

AE.UDTDMA.06 | Implementar um Sistema de Informação para a investigação e inovação. 

AO.UDTDMA.10 Roadmap para integração com CRIS. 50% da ação 

AO.UDTDMA.11 Serviços de interoperabilidade com CienciaVitae. 50% da ação 

 

AE.UDTDMA.07 | Atualizar e melhorar a plataforma de gestão de bolsas. 

  AE a ser desenvolvida em 2025. - 

 

AE.UDTDMA.08 | Atualizar o sistema de gestão da biblioteca (KOHA) e dinamizar a utilização do repositório científico. 

  A ser desenvolvida em 2024. - 

 

AE.UDTDMA.09 | Promover a plataforma de Open Journal System (OJS) pela comunidade académica. 

  A ser desenvolvida em 2024. - 

 

AE.UDTDMA.10 | Desenvolver uma plataforma de gestão de projetos. 

AO.UDTDMA.12 Implementação da plataforma de gestão de projetos (submissões). 100% da ação 

AO.UDTDMA.13 Implementação de plataforma de gestão de projetos (execução). 50% da ação 

 

AE.UDTDMA.11 | Atualizar e melhorar a plataforma de gestão de protocolos. 

AO.UDTDMA.14 Inicio da atualização e melhoria da plataforma de gestão de protocolos (2023-2025). 20% da ação 
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AE.UDTDMA.12 | Instalar um centro de competências de visualização de computação avançada. 

  AE concluída em 2022. - 

 

AE.UDTDMA.13 | Atualizar e melhorar o sistema de apoio ao ensino (SIDE). 

AO.UDTDMA.15 Implementação de novo sistema integrado de gestão académica e pedagógica. 75% da ação 

 

AE.UDTDMA.14 | Implementar o Módulo de gestão de UCs e de planos curriculares. 

AO.UDTDMA.16 Implementação de novo sistema integrado de gestão académica e pedagógica. 75% da ação 

 

AE.UDTDMA.15 | Atualizar e melhorar a plataforma de candidaturas para os 2º e 3º ciclos. 

AO.UDTDMA.17 Implementação de novo sistema integrado de gestão académica e pedagógica. 75% da ação 

 

AE.UDTDMA.16 | Promover a criação de uma relação digital com os estudantes (candidato/aluno/alumni). 

O.UDTDMA.18 
Estudo e avaliação de soluções CRM para acompanhamento do ciclo de vida dos estudantes 
(candidato/aluno/alumni). 

50% da ação 

O.UDTDMA.19 Identificação de estratégias para agregação e integração de interação com stakeholders. 50% da ação 

 

AE.UDTDMA.17 | Criar uma plataforma digital de distribuição de licenças de software. 

   A ser desenvolvida em 2024. - 

 

AE.UDTDMA.18 | Criar um laboratório de cibersegurança. 

O.UDTDMA.20 Implementação de base tecnológica do laboratório de cibersegurança. 75% da ação 
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v GRAU DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS ATÉ 2023 

METAS 2023 (valores acumulados) 

M.UDTDMA.01 Melhorar em 20% dos atuais níveis de serviço na tramitação de processos digitais. 50% 

M.UDTDMA.02 Assegurar 75% dos serviços disponibilizados aos estudantes exclusivamente por 
processos digitais. 

45% 

M.UDTDMA.03 Garantir cumprimento dos prazos em 95% dos processos digitais. 49% 

M.UDTDMA.04 Realizar testes de usabilidade e experiência de utilização a pelo menos 80% das 
aplicações da UTAD. 

40% 

M.UDTDMA.05 
Migrar 100% dos estudantes e funcionários para o novo sistema de conetividade 
digital e trabalho colaborativo (Office 365). concluída 

M.UDTDMA.06 
Integrar 80% dos processos implementados no sistema de gestão documental com 
ferramentas para assinatura digital qualificada usando cartão de cidadão ou chave 
móvel digital. 

60% 

M.UDTDMA.07 Promover auto depósito de publicações científicas a 80% da comunidade. 40% 

M.UDTDMA.08 Integrar 50% das aplicações usando barramento de serviços e dados. 30% 

 

 

v ALINHAMENTO AÇÕES OPERACIONAIS vs METAS 2023 
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M.UDTDMA.01   X   X X   X X X X X       
M.UDTDMA.02               X X X X X  
M.UDTDMA.03 X X X   X X     X X X       
M.UDTDMA.04        X X            
M.UDTDMA.05    X                 
M.UDTDMA.06     X               X 

M.UDTDMA.07*                     
M.UDTDMA.08 X X X                  

                                                                                                                                                      (*) A ser avaliada no fim do ciclo em 2025 

 

 

v CONTRIBUTO DAS AÇÕES OPERACIONAIS PARA OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

(nº de Ações Operacionais que contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) 

         
   5    4 3 
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PLANEAMENTO E TERRITÓRIO (PT) 

 

v  AÇÕES ESTRATÉGICAS / AÇÕES OPERACIONAIS 

AE.PT.01 | Elaborar um Plano de Ação da UTAD no/com o território. 

  Concluída em 2022. - 

 

AE.PT.02 | Criar um gabinete de apoio e articulação com as CIM e promoção de reuniões regulares com as CIM de Alto Tâmega, Beiras e Serra 
da Estrela, Douro, Tâmega e Sousa, Terras de Trás-os-Montes e Viseu Dão-Lafões. 

AO.PT.01 Promoção de 3 reuniões com as CIM para avaliação de oportunidades de cooperação conjunta. 3 reuniões 

 

AE.PT.03 | Realizar um roadshow anual pelas capitais das CIM, para promoção da UTAD junto dos seus públicos escolares e das populações 
em geral. 

  Prevista para 2024. - 

 

AE.PT.04 | Implementar o UTAD BUS universitário para cumprir os trajetos diários dos territórios de “drenagem” para a universidade - um 
instrumento de ação social que reduz a pressão no alojamento universitário, reforça os laços dos alunos com os seus territórios e ainda reduz 
as emissões. 

AO.PT.02 Dinamizar linha UTAD BUS com a CIM do Tâmega e Sousa. 1 linha bus 

 

AE.PT.05 | Recuperar a organização do Fórum de Trás-os-Montes e Alto Douro, como momento de reflexão estratégica sobre o futuro e os 
desafios da região, envolvendo a sua rede de stakeholders – incluindo os municípios, as CIM’s, as ADL’s e os agentes económicos. 

AO.PT.03 Constituição da comissão organizadora do Fórum TMAD. 
1 Ata da 
Comissão 

 

AE.PT.06 | Promover um programa de Summer e Winter Schools da UTAD (articulado com o programa de residências científicas) em parceria 
com as próprias autarquias e com os centros de investigação da UTAD - levar os investigadores aos territórios, fomentando processos de 
cocriação e transdisciplinaridade. 

AO.PT.04 Organização de SummeR/Winter Schools em parceria com os Centros de Investigação. 

1 Winter School 

1 Summer School 
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v GRAU DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS ATÉ 2023 

METAS 
2023 (valores 
acumulados) 

M.PT.01 Elaborar o Plano de Ação da UTAD no/com o território. concluída 

M.PT.02 Realizar 4 roadshows anuais. Inicia em 2024 

M.PT.03 Realizar o Fórum de Trás-os-Montes e Alto Douro. 100% 

M.PT.04 Realizar 12 reuniões anuais com as CIM. 50% 

M.PT.05 Realizar anualmente 6 Summer ou Winter Schools (1 com cada Centro de Investigação). 67% 

M.PT.06 Implementar pelo menos 2 linhas do UTAD BUS. 50% 

 

 

v ALINHAMENTO AÇÕES OPERACIONAIS vs METAS 

>>AÇÕES 
OPERACIONAIS 

 
METAS  AO

.P
T.

01
 

AO
.P

T.
02

 

AO
.P

T.
03

 

AO
.P

T.
04

 

M.PT.01*     
M.PT.02**     

M.PT.03   X  
M.PT.04 X    
M.PT.05    X 
M.PT.06  X X  

                                                                                                                                                                               (*) Meta concluída em 2022 

                                                                                                                                                                               (**) Meta a iniciar em 2024 

 

 

v CONTRIBUTO DAS AÇÕES OPERACIONAIS PARA OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

(nº de Ações Operacionais que contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) 

         
   1      

        

 

       1  
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PATRIMÓNIO (Patr) 

v AÇÕES ESTRATÉGICAS / AÇÕES OPERACIONAIS 

AE.Patr.01 | Criar “University Center” na zona histórica do Campus, como espaço-estudante de grande dimensão e visibilidade, com gestão 
da AAUTAD. 

  AE concluída em 2022. - 

 

AE.Patr.02 | Requalificar todo o espaço de experimentação em ciência animal e veterinária, em condições de certificação pela DGAV. 

  AE concluída em 2022. - 

 

AE.Patr.03 | Implementar sistemas de valorização ambiental e hídrica dos efluentes agropecuários da UTAD (VAH-EAGRO UTAD). 

AO.Patr.01 Conclusão da Empreitada de construção da ETAR. 100% concluída 

 

AE.Patr.04 | Integrar a UTAD na Rede de Compromisso AQUA+ e avaliar a eficiência hídrica do Campus, com vista à sua certificação. 

AO.Patr.02 
Integrar a UTAD na Rede de Compromisso AQUA+ e avaliar a eficiência hídrica do Campus, com vista à sua 
certificação. 

5% dos edifícios 

 

AE.Patr.05 | Desenvolver medidas de melhoria inerentes à manutenção das certificações ISO 14001 e 50001. 

AO.Patr.03 Reforço do sistema de monitorização/telemetria dos consumos e água e energia. 
30 edifícios 

monitorizados 

AO.Patr.04 Realização de Simulacro com integração de componente ambiental. 100% concluída 

AO.Patr.05 Desenvolvimento do Plano de Eficiência ECO.AP 2030. 
10% das 
medidas 

implementadas 

AO.Patr.06 
Redução do consumo de gás natural nos sistemas de aquecimento do Grupo UTAD com reforço da alteração para o 
vetor energético biomassa. 

25% de redução 
do consumo de 

gás 

 

AE.Patr.06 | Reforçar e reorganizar a equipa da Unidade de Manutenção de Infraestruturas e Sustentabilidade. 

AO.Patr.07 Reforço das equipas técnicas de manutenção. 
3 RH 

contratualizados 
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AE.Patr.07 | Implementar um sistema de gestão de ativos físicos. 

AO.Patr.08 Contratualizar plano de manutenção integrada dos sistemas de AVAC e Hotelaria e Frio do Grupo UTAD. 
1 serviço 

contratualizado 

 

AE.Patr.08 | Implementar um sistema de aproveitamento de água pluvial para lavagem das instalações agropecuárias. 

 AE a iniciar-se em 2024. - 

 

AE.Patr.09 | Desenvolver um plano de gestão integrado do jardim botânico da UTAD. 

AO.Patr.09 Dinamização da visitação ao Jardim Botânico e reforço dos pontos de visitação/coleções temáticas. 

4 visitas 
organizadas  

1 coleção 
integrada 

 

AE.Patr.10 | Instalar uma Central de Compostagem da UTAD. 

AO.Patr.10 Construção da Central de Compostagem. 
Processamento 

de 5 t 

 

AE.Patr.11 | Requalificar o espaço da adega experimental do Campus. 

AO.Patr.11 Conclusão da Empreitada de ampliação da Adega. 
1 Adega 

construída 

 

AE.Patr.12 | Criar unidades de residência universitária e requalificação e melhoria do interior das residências existentes. 

AO.Patr.12 Construção da nova Residência Universitária do Campus da UTAD. 
Adjudicação da 

Empreitada 

AO.Patr.13 Reabilitação das Residências Universitárias de Além-Rio e Codessais. 
Adjudicação da 

Empreitada 

 

AE.Patr.13 | Abrir novos espaços de estudo, em articulação com as residências universitárias. 

AO.Patr.14 Conclusão do Projeto de Execução e lançamento da Empreitada da Residência Universitária do CIFOP. 
Adjudicação da 

Empreitada 

 

AE.Patr.14 | Requalificar o edificado da Quinta da N. Srª de Lourdes como centro de acolhimento e alojamento de investigadores pós-
graduados nacionais e internacionais. 

AO.Patr.15 Conclusão do Projeto de Execução e lançamento da Empreitada da Residência Universitária da Qtª. N. Sra Lourdes. 
Adjudicação da 

Empreitada 
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AE.Patr.15 | Criar o Plano de Capacitação e Modernização das Instalações Desportivas do Campus. 

AO.Patr.16 Reparação da Pista de Atletismo. Pista reparada 

 

AE.Patr.16 | Desenvolver o Plano de Mobilidade Sustentável da UTAD (Polo Gerador e Atractor de Deslocações), de modo a incentivar os 
modos ativos e a micromobilidade elétrica como serviço. 

AO.Patr.17 Implementação do programa U-Bike de empréstimo de bicicletas elétricas. 
90 adesões ao 

Programa 

 

AE.Patr.17 | Desenvolver uma candidatura a um projeto piloto de um sistema de shuttle de veículo autónomo dentro do campus. 

 AE a ser iniciada em 2024. - 

 

AE.Patr.18 | Eletrificar a frota automóvel da Universidade (substituição de viaturas de motor a combustão por viaturas elétricas). 

AO.Patr.18 Aquisição de novas viaturas elétricas ao abrigo do Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na Administração Pública. 
3 viaturas 
elétricas 

 

AE.Patr.19 | Capacitar e modernizar os espaços letivos. 

AO.Patr.19 Requalificação de espaços de ensino (Polo I da ECHS, Polo I e II da ECT e ESS). 
900 m2 

requalificados 

 

AE.Patr.20 | Requalificar e certificar espaços laboratoriais para aumento da qualidade de investigação e alargamento da base de serviços de 
extensão ao território. 

AO.Patr.20 Requalificação de espaços laboratoriais no Polo I da ECAV. 
280 m2 

requalificados 

AO.Patr.21 Requalificação de edificado do Centro de Exploração e Gestão Agrária.  
500 m2 

requalificados 

AO.Patr.22 Construção de nova unidade de produção de alimentos compostos. 100% concluída 

AO.Patr.23 Requalificação de espaços laboratoriais (Complexo Laboratorial). 
200 m2 

requalificados 
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v GRAU DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS ATÉ 2023 

METAS 
2023 (valores 
acumulados) 

M.Patr.01 Capacitar e modernizar 100 espaços letivos. 60% 

M.Patr.02 Intervencionar/requalificar 20.000 m2 de área desportiva. 50% 

M.Patr.03 Implementar um sistema integrado de mobilidade no Campus. 25% 

M.Patr.04 1000 lugares de estacionamento regulado. A iniciar em 2024 

M.Patr.05 Implementar um sistema de micromobilidade no Campus. 60% 

M.Patr.06 Obter a certificação MOVE+ da frota da UTAD. A iniciar em 2024 

M.Patr.07 Implementar ações de melhoria previstas nas certificações ISO 14001 e 50001. 15% 

M.Patr.08 Reduzir 25% das emissões de GEE da frota da UTAD. 10% 

M.Patr.09 Reduzir 80% do efluente agropecuário rejeitado em coletor. 40% 

M.Patr.10 Obter em 50% dos edifícios, classificação hídrica AQUA+. 5% 

M.Patr.11 Reduzir em 30% da captação de água para fins não potáveis. 10% 

M.Patr.12 
Reduzir em 15 toneladas os resíduos produzidos, por transformação em composto com valor 
agronómico. 

5t 

 

 

v ALINHAMENTO AÇÕES OPERACIONAIS vs METAS 2023 

>>AÇÕES 
OPERACIONAIS 

 
METAS 

AO
.P
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1 
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.P
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r.0

2  

AO
.P
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r.0

3 

AO
.P
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4 
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.P
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5 

AO
.P
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6 
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.P
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7 
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8 
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9 
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.P
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0 

AO
.P
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r.1

1 

AO
.P
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r.1

2*
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.P
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r.1

3*
 

AO
.P
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r.1

4*
 

AO
.P

at
r.1

5*
 

AO
.P

at
r.1

6  

AO
.P

at
r.1

7  

AO
.P
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r.1

8  

AO
.P

at
r.1

9  

AO
.P

at
r.2

0  

AO
.P

at
r.2

1  

AO
.P

at
r.2

2  

AO
.P

at
r.2

3 

M.Patr.01           X        X X X X X 
M.Patr.02                X        
M.Patr.03                 X       

M.Patr.04**                        
M.Patr.05                 X       

M.Patr.06**                        
M.Patr.07 X  X X X X X X X               
M.Patr.08   X  X             X      
M.Patr.09                        
M.Patr.10  X X                     
M.Patr.11                        
M.Patr.12          X              

(*) Embora gerida e operacionalizada nesta Agenda Estratégica, esta AO concorre para as Metas da Agenda Estratégica 
Inovação e Ação Social 

(**) Estas Metas serão iniciadas em 2024 

 
v CONTRIBUTO DAS AÇÕES OPERACIONAIS PARA OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

(nº de Ações Operacionais que contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) 

         
     2 3  5 

        

 

  2 2      
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INOVAÇÃO E AÇÃO SOCIAL (IAS) 

v AÇÕES ESTRATÉGICAS / AÇÕES OPERACIONAIS 

AE.IAS.01 | Criar residências universitárias. 

AO.IAS.01 Lançamento do Concurso para a construção da nova Residência Universitária do Campus da UTAD. 
1 Concurso 

lançado 

AO.IAS.02 Lançamento do Concurso para a reabilitação do CIFOP. 
1 Concurso 

lançado 

 

AE.IAS.02 | Requalificar as residências universitárias existentes. 

AO.IAS.03 Lançamento do Concurso para a reabilitação das Residências Universitárias de Além-Rio e Codessais. 
1 Concurso 

lançado 

 

AE.IAS.03 | Aumentar o número de camas e alojamento para estudantes. 

AO.IAS.04 Lançamento do Concurso para a construção da nova Residência Universitária do Campus da UTAD. 
1 Concurso 

lançado 

AO.IAS.05 Lançamento do Concurso para a reabilitação do CIFOP. 
1 Concurso 

lançado 

AO.IAS.06 Lançamento do Concurso para a reabilitação das Residências Universitárias de Além-Rio e Codessais. 
1 Concurso 

lançado 

 

AE.IAS.04 | Abrir novos espaços de estudo e alargar os horários dos espaços de estudo (existentes e dos novos). 

AO.IAS.07 Lançamento do Concurso para a construção da nova Residência Universitária do Campus da UTAD. 
1 Concurso 

lançado 

AO.IAS.08 Lançamento do Concurso para a reabilitação do CIFOP. 
1 Concurso 

lançado 

 

AE.IAS.05 | Criar um estudo de clima social na UTAD. 

AO.IAS.09 Realizar estudo Clima social na UTAD. 1 Estudo 
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AE.IAS.06 | Implementar um canal/serviço de apoio social aos alunos. 

AO.IAS.10  Desenvolvimento do plano ação de intervenção social. 
Plano de Ação de 

Intervenção 
Social 

 

AE.IAS.07 | Aumentar e modernizar as infraestruturas e equipamentos para a prática desportiva de toda a Academia. 

AO.IAS.11 Reparação da Pista de Atletismo. Pista reparada 

 

AE.IAS.08 | Divulgar os apoios disponibilizados pela UTAD, das suas condições de acesso e estados de atribuição. 

  AE prevista para 2024. - 

 

v GRAU DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS ATÉ 2023 

METAS 
2023 (valores 
acumulados) 

M.IAS.01 Aumentar em 300 o número de novas camas em residências universitárias. 25% 

M.IAS.02 Requalificar a Residência de Codessais. 100% 

M.IAS.03 Implementar um canal/serviço/linha de Apoio ao Aluno A iniciar em 2024 

M.IAS.04 Criar um estudo de clima social na UTAD no primeiro trimestre de 2022. 100% 

M.IAS.05 
Desenvolver, aprovar e iniciar a implementação dos novos programas de atividades desportivas da 
UTAD 

50% 

 

v ALINHAMENTO AÇÕES OPERACIONAIS vs METAS 2023 

>>AÇÕES 
OPERACIONAIS 

 
META S 

AO
.IA

S.
01

 

AO
.IA

S.
02

 

AO
.IA

S.
03

 

AO
.IA

S.
04

 

AO
.IA

S.
05

 

AO
.IA

S.
06

 

AO
.IA

S.
07

 

AO
.IA

S.
08

 

AO
.IA

S.
09

 

AO
.IA

S.
10

 

AO
.IA

S.
11

 
M.IAS.01 X X X X X X X X    

M.IAS.02   X   X      

M.IAS.03*            

M.IAS.04         X X  

M.IAS.05           X 

                                                                                                   (*) Meta a iniciar em 2024 

v CONTRIBUTO DAS AÇÕES OPERACIONAIS PARA OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

(nº de Ações Operacionais que contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) 

         
   10      

        

 

      1   
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SAÚDE E BEM-ESTAR (SBE) 

 
v AÇÕES ESTRATÉGICAS / AÇÕES OPERACIONAIS  

AE.SBE.01 | Realizar um diagnóstico sobre saúde e bem-estar da comunidade académica - como fonte de informação privilegiada da situação, 
que permitirá a definição e a implementação de medidas adequadas. 

AO.SBE.01 
Vamos falar sobre: 
. Literacia em Saúde e informação nos media; 
. Acessibilidade aos Serviços de Saúde. 

2 atividades 

AO.SBE.02 Evento integrado na comemoração do dia Mundial da Saúde. 1 evento 

 

AE.SBE.02 | Implementar o projeto Selo de Excelência “Alimentação Saudável no Ensino Superior”. 

AO.SBE.03 
Submeter candidatura ao Projeto Selo Excelência "Alimentação Saudável no Ensino Superior" na Plataforma da 
DGS. 

1 Candidatura 

 

AE.SBE.03 | Desenvolver um Plano de Ação sobre alimentação saudável (ações de sensibilização, formação, consultas de nutrição entre outras) 
fundamentado no Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável e na Carta para alimentação saudável e sustentável na UTAD. 

AO.SBE.04 
Plano de Comunicação para Promoção de hábitos alimentares saudáveis na Academia: 
Recomendações sobre consumo de sal, açúcar, fruta, leguminosas e Água. 

1 Plano 

AO.SBE.05 Programa NUTRISkills. 1Ação/Atividade 

 

AE.SBE.04 | Desenvolver programas de promoção de atividades desportivas e atividade física com a comunidade académica. 

AO.SBE.06 Programa de Exercício Físico Orientado por uma equipa de profissionais, dirigido à Comunidade Académica. 

Exercício Físico 
orientado: 
atividades 

individuais e de 
grupo 

AO.SBE.07 Organizar um evento desportivo em parceria com os trabalhadores da UTAD. 1 evento 

 

AE.SBE.05 | Identificar as entidades com vista ao estabelecimento de protocolos para incremento de atividade física da comunidade 
académica. 

  AE a ser realizada em 2024. - 

 

AE.SBE.06 | Colaborar com a Associação Académica da UTAD na promoção das suas iniciativas desportivas. 

AO.SBE.08 

Disponibilizar as instalações desportivas à AAUTAD para a promoção do desporto de competição e rendimento, 
(equipas que representem a academia nos Campeonatos Nacionais Universitários). 

Divulgação de iniciativas desportivas promovidas pela AAUTAD no site SASUTAD. 

Instalações utilizadas 
e tempo de 

utilização, pelas 
equipas competição 

e rendimento 
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AE.SBE.07 | Planificar e implementar um programa de prevenção de consumos de risco (Aditivos e Abusivos) dirigido à Comunidade 
Académica. 

AO.SBE.09 
Projeto "Riscos e Desafios" - Intervenção para prevenção de comportamentos aditivos em parceria com o CRI - Vila 
Real. 

1 Atividade 

AO.SBE.10 Realização de evento assinalando a comemoração do Dia Mundial sem Tabaco. 1 Atividade 

 

AE.SBE.08 | Implementar o projeto “Antes que te queimes” com o envolvimento da AAUTAD, no evento da Queima das Fitas, conciliando o 
lazer e a diminuição de riscos relacionados com comportamentos de risco. 

  AE concluída em 2022. - 

 

AE.SBE.09 | Desenvolver iniciativas de modo a permitir o acesso à consulta de cessação tabágica por parte dos membros da comunidade 
académica. 

AO.SBE.11 
Nº de pessoas encaminhadas para a consulta de cessação tabágica no ACESD1MDN, no âmbito do Acordo Protocolar 
estabelecido com o ACESMDN. 

Varia em função 
da motivação 

individual numa 
estimativa de 8 

 

AE.SBE.10 | Desenvolver atividades preventivas, disponibilizando consultas especializadas, com sessões de cariz psicoterapêutico e 
psicoeducativo. 

AO.SBE.12 Consultas de Psicologia Clínica na Unidade de Saúde SASUTAD. 
60 consultas 

mensais 

AO.SBE.13 

Ações de sensibilização - Transição para o Ensino Superior e integração académica, dirigidas aos estudantes de 1º ano; 
Programa de competências socioemocionais para Estudantes de Medicina Veterinária; 
Webinar: Primeiros Socorros Psicológicos; 
Webinar: Conciliação do trabalho-família; 
Webinar: Gestão de emoções - Medo e Ansiedade;  
Webinar "Stress no Trabalho" integrado na comemoração do Dia Mundial de Consciencialização do Stress. 

4 webinários 

AO.SBE.14 
Consultas de Medicina Geral e Familiar e de Enfermagem para estudantes deslocados - ao abrigo do Acordo 
Protocolar com o ACES- Douro 1 Marão Douro Norte. 

50 consultas 
mensais 

 

AE.SBE.11 | Realizar ações de sensibilização e atendimento em consulta para a promoção da saúde psicológica e diminuição do risco de suicídio 
nos estudantes com base no Plano Nacional de Prevenção do Suicídio. 

AO.SBE.15 Colóquio: Vamos falar sobre o Suicídio? – Prevenção do comportamento suicidário no Ensino Superior. 1 colóquio 

 

AE.SBE.12 | Desenvolver ações de formação/sensibilização dos trabalhadores, no sentido de promover uma cultura de segurança e saúde no 
trabalho. 

AO.SBE.16 2 Ações de Formação sobre segurança e saúde no trabalho. 
2 Ações de 
formação 

AO.SBE.17 1 Curso de Suporte Básico de Vida. 1 Curso 
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AE.SBE.13 | Construir e aprovar o Código de Conduta para a prevenção e combate ao assédio no trabalho. 

  AE concluída em 2022. - 

 

AE.SBE.14 | Verificar e gerir a “mala/caixa/armário de primeiros socorros” de forma a assegurar o cumprimento da informação técnica 2/2010 
da DGS. 

  AE concluída em 2022. - 

 

AE.SBE.15 | Promover iniciativas de modo a certificar o serviço de saúde ocupacional. 

AO.SBE.18 Concurso aquisição de serviços externos de Serviço Integrado de Segurança e Saúde no Trabalho. 1 serviço SISST 

 

AE.SBE.16 | Criar um grupo de trabalho de Saúde e Bem-estar, que integre representantes de estudantes, docentes e não docentes. 

  AE concluída em 2022. - 

 

AE.SBE.17 | Iniciar o desenvolvimento de ações para obter o Selo de Qualidade da FISU Healthy Campus Label. 

AO.SBE.19 Organizar um evento desportivo em parceria com a AAUTAD. 1 evento 

 

AE.SBE.18 | Mapear e sinalizar o espaço envolvente dos edifícios do campus, assinalando as zonas de fumadores, evitando a exposição das 
pessoas ao fumo de tabaco ambiental. 

 AE concluída em 2022. - 

 

AE.SBE.19 | Desenvolver e otimizar o funcionamento do Serviço de Desporto, Saúde e Bem-Estar do Grupo UTAD. 

 AE Concluída em 2022. - 

 

AE.SBE.20 | Realizar ações de divulgação sobre os serviços disponibilizados pelo Serviço de Desporto, Saúde e Bem-Estar. 

AO.SBE.20 
Disponibilização de informação sobre as iniciativas, eventos da PRSBE, através da utad.eventos.pt, página dos 
SASUTAD, mail list e redes sociais. 

Página web 
atualizada 

 

AE.SBE.21 | Coordenar os trabalhos da Comissão de Gestão do Plano de Contingência Interno COVID-19. 

 AE Concluída em 2022. - 
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v GRAU DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS ATÉ 2023 

METAS 2023 (valores acumulados) 

M.SBE.01 
Realizar 50 ações de divulgação, assegurando que toda a comunidade Académica tenha 
conhecimento das diferentes ações promovidas pela PRSBE de forma a poder participar. 

50% 

M.SBE.02 Obter o Selo de Excelência de Alimentação Saudável no Ensino Superior. 20% 

M.SBE.03 Obter a Certificação ISO 45001 – Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional. 25% 

M.SBE.04 Obter o Selo de Instituição Certificada da FISU – Healthy Campus Label. 40% 

M.SBE.05 
Realizar 45 ações, envolvendo no mínimo 4.000 membros da comunidade académica em 
atividades de promoção de estilos de vida saudáveis através da sua participação. 

50% 

M.SBE.06 
Realizar 15 ações, envolvendo no mínimo 500 membros da comunidade académica em 
atividades formativas sobre estilos de vida saudáveis. 

50% 

M.SBE.07 
Assegurar que o tempo de espera da primeira consulta de Psicologia não ultrapasse os 10 
dias úteis. 

20% 

M.SBE.08 
Formalizar no mínimo três parcerias/protocolos com entidades que prossigam objetivos 
similares no âmbito da promoção do Desporto, Saúde e Bem-Estar. 

100% 

M.SBE.09 Instituir um Código de Conduta para a prevenção e combate ao assédio no trabalho. Concluída em 2022 
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>>AÇÕES 
OPERACIONAIS 

 
META S AO

.S
BE

.0
1 

AO
.S

BE
.0

2  

AO
.S

BE
.0

3  

AO
.S

BE
.0

4  

AO
.S

BE
.0

5  

AO
.S

BE
.0

6  

AO
.S

BE
.0

7  

AO
.S

BE
.0

8  

AO
.S

BE
.0

9  

AO
.S

BE
.1

0  

AO
.S

BE
.1

1  

AO
.S

BE
.1

2  

AO
.S

BE
.1

3  

AO
.S

BE
.1

4  

AO
.S

BE
.1

5  

AO
.S

BE
.1

6  

AO
.S

BE
.1

7  

AO
.S

BE
.1

8  

AO
.S

BE
.1

9  

AO
.S

BE
.2

0  

M.SBE.01        X    X X X X X X   X 

M.SBE.02 X X X X X                

M.SBE.03                X X X   

M.SBE.04 X X  X X X X X   X    X    X X 

M.SBE.05 X X  X X X X             X 

M.SBE.06 X   X X          X X X    

M.SBE.07  X                   

M.SBE.08         X X X          

M.SBE.09*                     

                                                                                                                                          (*) meta concluída em 2022 

 

v CONTRIBUTO DAS AÇÕES OPERACIONAIS PARA OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

(nº de Ações Operacionais que contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) 

         
 1 16       
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CULTURA (Cult) 

v AÇÕES ESTRATÉGICAS / AÇÕES OPERACIONAIS 

AE.Cult.01 | Elaborar o plano de estratégia cultural da UTAD. 

AO.Cult.01 Reuniões para reforço e/ou angariação de entidades parceiras e definição de públicos. 10 reuniões 

 

AE.Cult.02 | Elaborar e implementar a agenda de atividades culturais da UTAD. 

AO.Cult.02 
Definição de uma programação mensal, com base em efemérides e eventos culturais previamente agendados pela 
entidade. 

1 programa 
anual 

 

AE.Cult.03 | Criar as condições - físicas e normativas - para que os alunos possam aceder e envolver-se nas atividades artísticas e culturais. 

AO.Cult.03 Reuniões com os alunos (núcleos/AAUTAD) para mapeamento das necessidades. 4 reuniões 

AO.Cult.04 Ações conjuntas com stakeholders para proporcionar um clima reflexivo e cultural na UTAD. 2 Ações 

 

AE.Cult.04 | Preparar e apresentar um programa formativo em atividades artísticas e culturais. 

  AE a ser realizada em 2024. - 

 

AE.Cult.05 | Definir o local (e do equipamento) com as condições para receber os ensaios das atividades culturais dos alunos da UTAD: 

» Tunas. 

» Grupos de dança. 

» Grupos de teatro. 

» Músicos e bandas de música. 

AO.Cult.05 Mapeamento e elenco de locais de acesso à cultura na instituição. 
1 Documento de 

mapeamento 

AO.Cult.06 Promoção de reuniões com estudantes para verificar as necessidades identificadas. 2 reuniões 

AO.Cult.07 Implementação de ações conjuntas que resultem da reivindicação coletiva dos estudantes. 2 Ações 
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AE.Cult.06 | Promover e apresentar um concurso de talentos na UTAD, com prémios associados: 

» Artes plásticas. 

» Performances. 

AO.Cult.08  Promover um concurso de artes digitais na UTAD. 1 Concurso 

 

AE.Cult.07 | Implementar um programa anual de workshops - em várias áreas artísticas e culturais - com convidados externos, abertos à 
participação de toda a comunidade académica. 

AO.Cult.09 Identificação dos locais potenciais para realização dos workshops. 
Mapa de Locais 
para workshops 

AO.Cult.10 Realização de workshops sobre a atividade cultural.  2 workshops 

 

AE.Cult.08 | Criar e implementar um concurso de artes digitais e multimédia com os resultados a serem apresentados a toda a academia. 

 AE a ser realizada em 2024. - 

 

AE.Cult.09 | Criar debates abertos com convidados ilustres da área da cultura e da arte. 

AO.Cult.11 Reuniões para elaboração de plano de participação em eventos (dentro e fora da UTAD). 4 Reuniões 

AO.Cult.12 Estabelecimento e implementação de agenda de eventos culturais. 1 Agenda mensal 

AO.Cult.13 Participação em eventos locais e regionais, incrementando a aproximação ao território (+50%). 12 eventos 

AO.Cult.14 Criação de eventos ligados à área da Cultura. 6 eventos 

 

AE.Cult.10 | Promover todas as iniciativas com boas campanhas de divulgação de acordo com os respetivos públicos-alvo. 

AO.Cult.15 Ancorar todas as iniciativas nas campanhas gerais de promoção da UTAD. 12 iniciativas 
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v GRAU DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS ATÉ 2023 

METAS 2023 (valores acumulados) 

M.Cult.01 Aprovar o Plano de Estratégia e Ação Cultural da UTAD até ao final de outubro 2021. Concluída 

M.Cult.02 Lançar um concurso de talentos na UTAD no último trimestre de 2021. 100% 

M.Cult.03 
Criar o 1º plano anual de atividades e a respetiva agenda cultural para a UTAD até ao final de 
2021. 

60% 

M.Cult.04 Apresentar e iniciar a implementação da agenda cultural da UTAD em janeiro de 2022. 50% 

M.Cult.05 Definir e instalar os espaços para as atividades artísticas até ao final do 1º trimestre de 2022. 100% 

M.Cult.06 Lançar um Concurso de Artes Digitais da UTAD em março de 2022. 100% 
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M.Cult.01 X  X X X X X        X 
M.Cult.02*                
M.Cult.03        X X  X X X  X 
M.Cult.04  X  X           X 
M.Cult.05              X  
M.Cult.06          X      

 

 

v CONTRIBUTO DAS AÇÕES OPERACIONAIS PARA OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

(nº de Ações Operacionais que contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) 
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COMUNICAÇÃO E IMAGEM (CI) 

v AÇÕES ESTRATÉGICAS / AÇÕES OPERACIONAIS 

AE.CI.01 | Elaborar o Plano de Comunicação Estratégica Incluindo: 

AO.CI.01 Comunicação mix do PCE-UTAD. 

100% das Ações 
do PCE-UTAD 
previstas para 

2023 

AO.CI.02 Orçamentação, Análise e controlo do PCE-UTAD. 
100% do 

Orçamento 
realizado 

 

AE.CI.02 | Criar o Comité de Crise com os respetivos protocolos. 

 AE concluída em 2022. - 

 

AE.CI.03 | Definir os porta-vozes da UTAD, institucionais e sectoriais e Implementação de um programa anual de media training. 

AO.CI.03  Proceder a várias oficinas de preparação para relacionamento com os media, através de sessões de media training. 
4 Oficinas de 
Preparação 

 

AE.CI.04 | Reavaliar a sinalética global do Campus. 

AO.CI.04 Documento de reavaliação da sinalética global do Campus. 
1 Documento de 

Avaliação 

 

AE.CI.05 | Implementar ações e ferramentas de comunicação interna. 

AO.CI.05 Conclusão do diagnóstico sobre principais pontos fracos de comunicação interna. 1 Diagnóstico 

AO.CI.06 Conclusão do plano de comunicação interna. 
1 Plano de 

Comunicação 

 

AE.CI.06 | Criar o Manual de Acolhimento: 

AO.CI.07 Tradução e aplicação do manual a cada um dos diferentes públicos alvo. 
1 Manuel 
traduzido 
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AE.CI.07 | Implementar ações de atualização de atendimento ao público (presencial e telefónico) para melhorar a qualidade das interfaces 
UTAD. 

AO.CI.08 Ações de formação para atendimento ao público (1.ºsemestre/2.º semestre). 4 ações 

AO.CI.09 Aumentar e contabilizar os fluxos internos de comunicação (Memorandos, notas, informações). 150 peças 

AO.CI.10 Concluir manual de procedimentos e difundi-lo. 
1 Manual de 

procedimentos 

AO.CI.11 Realizar 2 eventos de reforço do sentimento de pertença e de coesão. 2 eventos 

 

AE.CI.08 | Reativar a UTAD TV, como laboratório, e como veículo de comunicação interna e externa – e o seu Conselho Editorial como órgão 
consultivo. 

AO.CI.12 Jornal Universitário (1 emissão por semana). 30 emissões 

AO.CI.13 Programas temáticos/culturais (4 por mês). 24 programas 

AO.CI.14 Síntese diária de notícias (1 emissão/diária). 180 emissões 

AO.CI.15 UTAD-tv Escolas (1 emissão/mês). 6 emissões 

AO.CI.16 UTAD-tv Universidades (1 emissão/ de 2 em 2 meses). 4 emissões 

AO.CI.17 Reuniões do Conselho Editorial, com representantes das 5 escolas, associação académica e staff. 14 reuniões 
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AE.CI.09 | Identificar os múltiplos parceiros externos de acordo com as áreas funcionais, objetivos traçados e projetos e os timings de 
implementação. 

AO.CI.18 
Documento de Identificação dos múltiplos parceiros externos de acordo com as áreas funcionais, objetivos traçados 
e projetos e os timings de implementação. 

1 Documento de 
Identificação de 

Parceiros 

 

AE.CI.10 | Elaborar estudos de mercado regulares para avaliação segmentada da notoriedade e perceção da UTAD e da eficácia das ações de 
comunicação. 

AO.CI.19 
Elaborar estudos de mercado regulares para avaliação segmentada da notoriedade e perceção da UTAD e da eficácia 
das ações de comunicação. 

1 Estudo de 
Mercado 

 

AE.CI.11 | Reforçar e reorganizar a equipa do Gabinete de Comunicação em função do Plano e das iniciativas aprovadas e à luz de novos 
protocolos operacionais. 

AO.CI.20 Reforçar e Reorganizar a equipa do GCI. 

3 Técnicos 

1 Plano de 
Reorganização 

 

 

v GRAU DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS ATÉ 2023 

METAS 2023 (valores acumulados) 

M.CI.01 Aprovar o Plano de Comunicação Estratégica até outubro 2021. concluída 

M.CI.02 Dar início à implementação deste Plano no último trimestre de 2021. 55% 

M.CI.03 Implementar estudo de notoriedade no último trimestre de 2021. 65% 

M.CI.04 
Iniciar a implementação das ferramentas e ações da Estratégia de Comunicação Interna no 1º 
trimestre de 2022. 

100% 

M.CI.05 Implementar o Comité de Crise da UTAD até ao final do 1º Semestre de 2022. concluído 

M.CI.06 Aprovar o Manual de Acolhimento no final do 1º Semestre de 2022. 100% 

M.CI.07 Apresentar um Programa de Porta-Vozes Sectoriais da UTAD no segundo semestre de 2022. concluído 

M.CI.08 Reformular o Atendimento ao Público na UTAD até ao final de 2022. 100% 

M.CI.09 Apresentar o Plano de Atividades para 2023 até ao final de outubro de 2022. concluído 

M.CI.10 Crescer os índices de notoriedade da UTAD em 10% em cada ano. 60% 
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v ALINHAMENTO AÇÕES OPERACIONAIS vs METAS 
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M.CI.01 X X                   
M.CI.02 X X                  X 
M.CI.03                  X X  
M.CI.04     X X      X X X X X X   X 

M.CI.05*                     
M.CI.06     X X X              
M.CI.07   X                  
M.CI.08        X X X X          

M.CI.09 X X    X     X       X X  
M.CI.10   X X        X X X X X     

(*) Meta concluída em 2022 
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RECURSOS HUMANOS 
POSTOS DE TRABALHO OCUPADOS 

(pessoal em efetivo exercício de funções OUT 2022) 

Cargo/Carreira/Categoria 
Nº de postos de trabalho em ETI 

UTAD SASUTAD Grupo UTAD 

Reitor, Vice-Reitores e Pró-Reitores 12  12 

Presidentes de Escola, CC e CP 15  15 

Administrador 1  1 

Fiscal Único 1  1 

Pessoal Dirigente (Diretores de serviço e Chefe de divisão ou equiparados) 18  18 

Docentes universitários 374  374 

Docentes universitários especialmente contratados 91  91 

Docentes do ensino superior politécnico 21  21 

Docentes do ensino superior politécnico especialmente contratados 3  3 

Investigadores 21  21 

Investigadores - Emprego Científico 9  9 

Técnicos Superiores 146 16 162 

Especialista + Técnicos de Informática 29 1 30 

Coordenadores Técnicos + Assistentes Técnicos 158 15 173 

Assistentes Operacionais + Encarregados operacionais 92 77 169 

Total 991 109 1 100 

RECURSOS FINANCEIROS 
RECEITA 

Fonte Financiamento Previsão 2023  

  UTAD SASUTAD Grupo UTAD 

Transferências do Estado 35 304 650,00 € 1 950 000,00 € 37 254 650,00 € 

Receitas Próprias 9 984 792,00 € 2 145 673,00 € 12 130 465,00 € 

Transferências de projetos e centros de investigação 15 201 715,00 € 346 975,00 € 15 548 690,00 € 

Total 60 491 157,00 € 4 442 648,00 € 64 933 805,00 € 

 

DESPESA 

Rubrica Previsão 2023  

  UTAD SASUTAD Grupo UTAD 

Pessoal 33 681 471,00 € 1 689 086,00 € 35 370 557,00 € 

Encargos Sociais 7 742 813,00 € 371 291,00 € 8 114 104,00 € 

Aquisição de bens e serviços 8 969 304,00 € 2 065 079,00 € 11 034 383,00 € 

Transferências 6 803 049,00 € 297 192,00 € 7 100 241,00 € 

Aquisição de bens de capital 3 294 520,00 € 20 000,00 € 3 314 520,00 € 

Total 60 491 157,00 € 4 442 648,00 € 64 933 805,00 € 
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PLANO DE FORMAÇÃO 
Em 2022 foi dado início pelo Gabinete de Ensino, Formação e Inovação Pedagógico (GEFIP), o trabalho de preparação de um 

Plano de Formação plurianual para Trabalhadores Não Docentes e Não Investigadores, tendo como referência “...a promoção, 

a valorização e o desenvolvimento pessoal e profissional dos trabalhadores não docentes e dirigentes da UTAD, procurando 

promover e consolidar as boas práticas de um serviço público focado no cidadão, assegurando a motivação das equipas para a 

melhoria de desempenho, aumentando o sentimento de bem-estar.”  

Deste trabalho, que ainda se encontra em fase de orçamentação e identificação de entidades formadoras, e que envolveu a 

oscultação das necessidades internas das várias Unidades Orgânicas e Funcionais da UTAD, possibilitou referenciar e consolidar 

as ações de formação, agrupadas em 12 áreas temáticas: 

 

Contabilidade e 

Fiscalidade 

SNC-AP 

Gestão patrimonial e financeira 

Fiscalidade (Código IVA e IRS)  

Qualidade 

Sistema de gestão da Qualidade 

Qualidade e satisfação dos serviços 

Auditorias da qualidade 

Desenvolvimento 

pessoal 

Comunicação interpessoal e assertividade 

Gestão do tempo e organização do trabalho 

Liderança, gestão e motivação de equipas 

Inovação 

Gestão de projeto 

Marketing Digital 

Design Thinking  

Gestão e 

Administração 

Cortesia etiqueta e protocolo no atendimento 

Gestão e motivação para a qualidade 

Gestão de conflitos  

Ecologia e Ambiente 

Advanced statistics with r for biological sciences 

Cartografia Avançada e DataViz com QGIS 

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 

Higiene e Segurança 

no Trabalho 

Higiene e Segurança no Trabalho 

Higienização e manutenção de espaços, 

equipamentos e utensílios 

Noções de HACCP (Hazard Analysis Critical and 

Control Points)  

Gestão Documental 

Passaporte para a produção, a organização e a 

avaliação nos arquivos 

Gestão de fundos documentais 

Analise de conteúdo: indexação e classificação 

(reciclagem)  

Direito 

Código Contratação Pública 

Introdução à utilização e proteção dos dados pessoais 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas  

Informática 

Folha de cálculo – Excel (básico e avançado) 

Office 365 

Cibersegurança 

Línguas 

Língua inglesa para o atendimento  

Língua francesa no atendimento  

Língua espanhola no atendimento 

Dirigentes FORGEP 

 

Será no âmbito de algumas destas áreas referentes às necessidades de formação identificadas que o Plano de Formação para 

2023 se irá desenvolver. 
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