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MECENAS UTAD
Caminhamos juntos

BENEFÍCIOS FISCAIS

Estatuto dos benefícios �scais (Art.º 61 EBF)

Benefício �scal em sede de IRC 
Pode deduzir entre 120% e 140% do valor doado no imposto a pagar, 
consoante o tipo e a periodicidade do mecenato

Benefício �scal em sede de IRS 
Pode deduzir 25% do valor doado, no caso de não terem sido contabilizados 
como custos

CONTACTO

Reitoria: gabreitor@utad.pt

QUE VANTAGENS?

VISIBILIDADE E IMAGEM
Melhorar a imagem corporativa da instituição

RESPONSABILIDADE SOCIAL 
Promover investigação relevante para a sociedade e melhorar a qualidade 
de vida dos cidadãos

COMUNICAÇÃO INTERNA
Agregar os colaboradores da instituição em torno de valores comuns

INFORMAÇÃO
Ter acesso permanente a informação sobre os projetos que apoia e os 
eventos a realizar na UTAD
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PORQUÊ?

Missão

É missão da UTAD produzir, integrar, preservar e difundir conhecimento, servindo ativa e 
responsavelmente a sociedade através da formação integral dos seus estudantes e dos 
cidadãos em geral e do contributo para um desenvolvimento mais harmonioso e 
sustentável da região, do país e do planeta.

Visão

A Visão da UTAD traduz-se na construção de uma ECO-UNIVERSIDADE, comprometida com 
o envolvimento da academia e da comunidade na formulação de respostas para os grandes 
desa�os societais contemporâneos.

Infogra�a

7000 alunos | 36 cursos 1º ciclo | 58 cursos 2º ciclo | 18 cursos 3º ciclo
4 Escolas de natureza universitária | 1 Escola de natureza politécnica
505 Docentes e Investigadores | 11 Centros de Investigação/Polos de Unidades externas

COMO?

Melhorando a atividade de ENSINO e INVESTIGAÇÃO

– Equipamento de salas de aula e/ou laboratórios

– Equipamento de Unidades de Prestação de Serviços 
Especializados

– Apoio à publicação de obras de docentes/investigadores 

– Apoio a eventos cientí�cos, técnicos e pro�ssionais

– Equipamento e/ou exposições do Museu de Ciência e 
Tecnologia

Premiando o MÉRITO

–  Bolsas de Mérito para estudantes 

–  Prémios para investigadores

–  Apoio ao desenvolvimento de projetos

Apoiando ESTUDANTES 

– Fundo de Apoio Social

Promovendo a SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
e a construção do ECO-CAMPUS

– Apoio a práticas de melhoria da e�ciência ambiental no 
campus

– Apoio ao equipamento e enriquecimento do Jardim 
Botânico da UTAD

Apoiando atividades CULTURAIS

–  Ciclo de Cinema 

–  Coro de Câmara / Grupo de Teatro  

–  Exposições de arte (galeria) 

–  Residências artísticas 

–  Outras iniciativas de índole artística e cultural

Para além dos espaços letivos, 
a UTAD dispõe de laboratórios 
e espaços de investigação e 
outros destinados à prestação 
de serviços especializados, 
como é o caso do Hospital 
Veterinário, do Centro de Alto 
Rendimento Desportivo, do 
Laboratório de Ecologia e do 
Laboratório de Solos e 
Plantas.

As bolsas de mérito e os 
prémios enquadram--se numa 
cultura de valorização do 
conhecimento, visando 
estimular a procura dos 
melhores resultados possíveis 
e promover a excelência e o 
desenvolvimento cientí�co e 
socioeconómico.

A UTAD tem um Grupo de 
Missão que promove e 
dinamiza atividades artísticas 
e culturais de natureza 
diversi�cada, bene�ciando de 
um conjunto de espaços da 
universidade e valorizando 
parcerias locais, regionais e 
nacionais.

O Fundo de Apoio Social é um 
programa de apoio a 
estudantes em situação de 
comprovado estado de 
necessidade económica, que 
visa contribuir para o combate 
ao abandono e insucesso 
escolares e a aquisição e 
desenvolvimento de 
competências transversais 
promotoras da empregabili-
dade e sucesso pro�ssional.

O Jardim Botânico acolhe 
cerca de 1000 espécies vivas, 
sendo parte de um variado 
conjunto arquitectónico e 
paisagístico que privilegia o 
acolhimento e a integração da 
comunidade académica e dos 
visitantes. 
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