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MENSAGEM DO REITOR 

O ano de 2022 deverá marcar a aproximação a uma normalidade pós-pandémica e consolidar a recuperação 

económica e social em curso. Independentemente das interrogações decorrentes do contexto de instabilidade, 

e incerteza, a U.Porto tem um horizonte aberto para a prossecução da sua missão e apresenta perspetivas 

favoráveis de projeção, desenvolvimento e internacionalização. 

O próximo ano servirá, desde logo, para recuperar dos efeitos da crise pandémica, o que significa acelerar a 

execução de projetos de ensino, investigação, inovação, empreendedorismo, cultura e internacionalização que 

se prolongaram em virtude do contexto de restrições. Importa retomar os anteriores parâmetros da 

Universidade ao nível da formação, mobilidade académica, produção científica, transferência de tecnologia e 

oferta cultural. Há também que recuperar a dinâmica na prestação de serviços à comunidade e às empresas e, 

simultaneamente, manter a sustentabilidade orçamental, essencial para prosseguir a política de valorização das 

pessoas e de investimentos infraestruturais.   

É ainda fundamental aproveitar as oportunidades de financiamento abertas pela nova geração de fundos 

europeus. O Horizonte Europa e os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento vão certamente permitir 

alavancar projetos de formação, investigação e inovação com impacto e dimensão internacionais. O recurso às 

verbas do Plano de Recuperação e Resiliência, ainda não refletido no Orçamento 2022, contribuirá para o 

lançamento de novas formações no âmbito dos programas «Impulso Jovens STEAM» e «Impulso Adultos» e para 

reforçar a oferta de alojamento universitário de qualidade. 

Estou convicto de que haverá, em Portugal e na Europa, um crescimento substancial do investimento em I&D+i. 

Desde logo porque a sensibilidade pública para a importância da ciência na promoção da segurança e do bem-

estar coletivos é hoje mais aguda devido à pandemia. Esta consciencialização não se circunscreve à área da saúde, 

alargando-se a temas como os desafios climáticos, a transição digital e segurança informática ou o redesenho 

das cadeias de logística e abastecimento à escala global. 

A crise sanitária tornou-nos mais resilientes, aumentando a nossa capacidade para lidar com o imprevisto e para 

nos adaptarmos a circunstâncias adversas. Importa agora aplicar essa resiliência em novos desígnios e 

aspirações, por forma a impulsionar o desenvolvimento da U.Porto e contribuir proativamente para a 

recuperação da região, do país e da Europa. Não tenho dúvidas de que, uma vez mais, a nossa Comunidade 

Académica estará à altura do desafio, assumindo um papel de liderança na produção, difusão e aplicação do 

conhecimento. 

Sendo um ano repleto de desafios, este documento define um ambicioso conjunto de atividades para 2022, 

mantendo a prudência na utilização dos recursos financeiros, assente numa gestão criteriosa, transparente e 

orientada para os resultados.  

Quero agradecer a todos os elementos e entidades da U.Porto que contribuíram para elaboração deste 

documento, sublinhando a competência e dedicação com que o fizeram. E, sobretudo, agradecer à Comunidade 

U.Porto pela dinâmica e ambição com que projetam as atividades que nos propomos cumprir em 2022. 

 
António de Sousa Pereira 

Reitor da Universidade do Porto 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

O Plano de Atividades e Orçamento 2022 apresenta as principais atividades previstas pela U.Porto e o respetivo 

orçamento. As atividades são enquadradas no quadro institucional atual e no posicionamento estratégico da 

Universidade, vertido no Plano Estratégico 2016-2020, estando em curso a aprovação do novo plano estratégico. 

As ações propostas refletem o compromisso com os valores da Universidade e promovem a valorização dos seus 

recursos, capacitando-a para dar resposta aos profundos desafios que se colocam às atuais e futuras gerações, 

assentes num modelo de Universidade sustentável do ponto de vista social, ambiental e económico. 

O próximo ano será de plena retoma da atividade, destacando-se inevitavelmente a implementação dos projetos 

enquadrados no Plano de Recuperação e Resiliência, o encerramento do atual quadro de financiamento 

programático europeu e o arranque do novo quadro. Em resultado, perspetivam-se muitas oportunidades que 

permitirão colocar o conhecimento e os recursos ao serviço da sociedade, potenciando loops virtuosos entre as 

várias dimensões da quadruple hélice do conhecimento. Este alinhamento é já tido em conta no Plano de 

Atividades e Orçamento 2022, muito embora persistam diversas incertezas quanto ao modo de implementação 

dos programas referidos.  

Relativamente às atividades descritas, no tema estratégico da educação e formação destaca-se o forte 

alargamento e modernização da oferta formativa. Será especialmente relevante o aumento substancial de 

formações conferentes e não conferentes de grau, financiadas no contexto do Programa Impulsos do PRR. Trata-

se de uma oportunidade excecional para modernizar a oferta formativa da Universidade, apostando na inter e 

na multidisciplinaridade, proporcionando oportunidades para o envolvimento de empresas e outros atores 

externos na cocriação das formações. Reforça-se assim a aposta na formação ao longo da vida e em novas vias 

de colaboração entre academia e indústria, permitindo à U.Porto dar resposta às necessidades de um mercado 

de trabalho em forte transformação. Continuarão os esforços para promover a elevada qualidade da formação 

ministrada aos docentes e investigadores através da oferta de um vasto leque de ações de formação pedagógica, 

incluindo o curso de introdução à docência universitária, direcionado para docentes e investigadores em início 

de carreira.  

Em termos de internacionalização da educação e formação, a Universidade reforçará o seu posicionamento de 

líder nacional no financiamento do novo Programa Erasmus+, para projetos de mobilidade individual. Em 

paralelo, a Universidade espera desenvolver atividades de grande relevo para a internacionalização no âmbito 

das Parcerias Estratégicas, Alianças de Inovação, Erasmus Mundus Joint Masters, entre outras.   

A EUGLOH continuará a revelar-se um mecanismo central na internacionalização da educação. Este será um ano 

decisivo para a vida da aliança, com o desenvolvimento dos trabalhos preparatórios para a candidatura ao 

próximo período de financiamento, incluindo o alargamento a quatro novas universidades. A expansão reforça 

o potencial transformador da EUGLOH, não só para as Universidades envolvidas, mas também para os 

ecossistemas socioeconómicos que as rodeiam. Complementarmente, espera-se que continuem a emergir 

projetos satélite (como por exemplo o projeto EUGLOHRIA), reforçando linhas de cooperação entre parceiros.  
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Em 2022 continuará a determinação em garantir a saúde e bem-estar a toda a comunidade académica. A 

qualidade de vida no campus e o apoio à inclusão e à integração bem sucedida na Universidade serão prioritários. 

Neste âmbito, destacam-se algumas iniciativas, como por exemplo: o “Campus Saudável”, o Programa Pausa 

Ativa, o Programa UPFit, e diversas iniciativas na área da responsabilidade social.  

Na área da ação social, o reforço de oferta de alojamento universitário será baseado na reabilitação e construção 

de novas residências, segundo parâmetros de maior qualidade e devidamente adaptadas às necessidades dos 

estudantes. 

A área da investigação continuará a ser um eixo fundamental para o reforço do posicionamento da U.Porto como 

Universidade de Investigação. Desenvolver-se-á um amplo leque de atividades, que contribuirão para consolidar 

a liderança da Universidade na produção científica nacional. 

Os atuais desafios societais incentivarão a U.Porto a desenvolver e consolidar linhas de investigação 

multidisciplinares que potenciem sinergias dentro do ecossistema, estimulando a realização de parcerias entre 

as diferentes UIs, através dos recentes Laboratórios Associados, da divulgação de oportunidades e 

acompanhamento de candidaturas a projetos de investigação enquadrados nas missões do Horizonte Europa e 

nas áreas de investigação trabalhadas no contexto da aliança EUGLOH. 

Em 2022 espera-se ainda continuar a contratualizar projetos de I&D+i com elevado impacto societal, mobilizando 

consórcios diversificados para a sua execução, em parceria com empresas e outras instituições, incluindo 

projetos dinamizados no contexto das Agendas Mobilizadoras do PRR. 

A terceira missão, à semelhança do que vem acontecendo ao longo dos últimos anos, incorpora três grandes 

eixos de intervenção, que contribuem, de múltiplas formas, para a notoriedade e o reforço do posicionamento 

da U.Porto enquanto interveniente central na promoção do desenvolvimento económico, social e cultural, quer 

a nível regional, quer a nível nacional: (i) transferência e valorização do conhecimento; (ii) cultura; (iii) 

responsabilidade social. 

No âmbito da transferência e valorização do conhecimento, a U.Porto pretende reforçar o seu papel enquanto 

agente catalisador da inovação e empreendedorismo. Em 2022, destaca-se o alargamento do portfolio de 

patentes da U.Porto. Ao longo do ano, serão também desenvolvidos programas e iniciativas para promover o 

apoio a toda a cadeia de valor da inovação, procurando materializar o seu potencial comercial, capacitar a 

comunidade empreendedora e contribuir para a criação de empregos altamente qualificados. Espera-se que o 

alcance destas atividades possa ser reforçado, explorando parcerias nacionais e internacionais, nomeadamente 

no contexto dos projetos UI-CAN, EUGLOHRIA e INVENTHEI. 

Na Inovação e no Empreendedorismo, será realizado um grande evento internacional para a capacitação dos 

estudantes nestas áreas. Este programa, dinamizado em colaboração com o Município do Porto e uma entidade 

europeia de reconhecido prestígio nestas áreas, permitirá trazer à Universidade e à cidade centenas de 

estudantes das mais prestigiadas universidades do mundo, assim como académicos, empresários e mentores 

com reconhecida experiência. 
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Em 2022 perspetiva-se também a retoma da tendência de crescimento da prestação de serviços especializados 

às empresas, contribuindo para a diversificação de receitas da Universidade e para a abertura de novas linhas de 

cooperação entre a academia e a indústria. Em paralelo, consolidar-se-á a aproximação aos Alumni, destacando-

se o arranque do projeto de revitalização do Círculo Universitário. 

Na área da cultura, a Casa Comum, continuará a assumir-se como o grande projeto de intervenção cultural da 

U.Porto, dando continuidade às múltiplas atividades que têm sido dinamizadas ao longo dos últimos anos. Será 

disponibilizado um vasto programa cultural e artístico, diferenciado e aberto, que permitirá construir pontes 

dentro da comunidade académica, e, em termos mais gerais, entre a Universidade e a cidade (e os cidadãos). 

Nesta área, destacam-se especialmente dois projetos, pelo seu potencial transformador: O corredor cultural do 

Porto, que garante a entrada gratuita, ou a preços muito reduzidos, a todos os estudantes universitários 

ERASMUS+ em mais de 50 estruturas museológicas ou de espetáculo da região. O segundo projeto posiciona-se 

no cruzamento entre as áreas da cultura e da educação e formação, consubstanciando-se na oferta de Unidades 

Curriculares de Competências Transversais (3 ECTS) propostas e apoiadas pela Casa Comum, e que levarão os 

estudantes ao TNSJ, ao MNSR, à Casa da Música e ao Jardim Botânico.  

Considerando a importância de investir na preservação do património histórico da U.Porto, em 2022 continuará 

o investimento no desenvolvimento do grande projeto museológico da Universidade: o Museu de História 

Natural e da Ciência, no Edifício Histórico da Universidade. Espera-se que no próximo ano, tenha lugar a 

conclusão da fase da obra atualmente em curso. 

Ainda no âmbito da missão da Universidade, enquanto ator fundamental na promoção do progresso social e 

cultural, será reforçado o compromisso com a afirmação da Língua Portuguesa como língua de produção e 

transmissão de cultura e do conhecimento científico. A Universidade continuará a envolver-se em iniciativas que 

sublinhem o valor do Português como componente do património cultural imaterial de Portugal.  

Na área da responsabilidade social, a U.Porto continuará a incentivar um envolvimento cada vez mais forte dos 

membros da sua comunidade em atividades de voluntariado e outras iniciativas tendo em vista a defesa dos 

valores da inclusão social, igualdade de género, combate à pobreza e à fome, redução das desigualdades sociais 

e sustentabilidade ambiental.  

Ao nível das Capacidades, no próximo ano continuar-se-ão a desenvolver esforços para assegurar a 

disponibilização dos recursos necessários à plena concretização da missão da Universidade. Na área das 

capacidades digitais, estão previstos desenvolvimentos importantes, com especial destaque para a melhoria e 

renovação da infraestrutura de redes de comunicação, o portal de educação contínua e os portais 

comunicacionais das faculdades, os novos desenvolvimentos ao nível de software de gestão de horários, gateway 

de pagamentos e o sistema de business intelligence. 

Ainda no domínio das capacidades, será presentado um novo plano plurianual de investimento para dar resposta 

à modernização das suas infraestruturas, com a expansão e manutenção do vasto património edificado, incluindo 

a recuperação de infraestruturas desportivas e a aposta na sustentabilidade energética.  
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Transversalmente, importa sublinhar o compromisso da U.Porto em afirmar-se como um ator cada vez mais 

relevante na promoção da Agenda 2030 e dos ODS no contexto regional, nacional e europeu.  

Por fim, importa salientar que o sucesso dos programas e iniciativas descritos só será possível com uma forte 

mobilização e envolvimento de todos os corpos da comunidade académica.  
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1. INTRODUÇÃO 

O Plano de Atividades e Orçamento 2022 sintetiza as principais iniciativas a desenvolver pela U.Porto no próximo 

ano, devidamente enquadradas nas orientações estratégicas, na valorização das pessoas e na sustentabilidade 

orçamental. Estas atividades procuram reforçar o posicionamento da Universidade, enquanto instituição de 

referência internacional, na criação e valorização económico-social do conhecimento. Face à perspetiva de 

redução significativa dos condicionalismos associados à situação epidemiológica, espera-se que o ano de 2022 

permita aproveitar oportunidades para consolidar a atividade da Universidade em todos os vértices do 

“quadrado do conhecimento”, Educação – Investigação – Inovação – Serviço à sociedade. A concretização destas 

oportunidades, aliada à capacidade de aproveitar as aprendizagens e experiências vivenciadas durante a crise 

pandémica, permite encarar o próximo ano com uma vontade reforçada de concretizar um alargado número de 

objetivos estratégicos, que consolidarão o posicionamento da Universidade enquanto instituição aberta à 

sociedade e comprometida com a mobilização do conhecimento para responder aos desafios da 

contemporaneidade. 

À semelhança de anos anteriores, a preparação deste documento resulta de um exercício conjunto que procura 

acomodar os contributos de todas as entidades constitutivas da U.Porto: Reitoria, Unidades Orgânicas1 e Serviços 

Autónomos2. Pela primeira vez, a elaboração deste documento, inclui uma auscultação direta às Unidades de 

Investigação (do ecossistema de investigação U.Porto), que constituem atores centrais para a concretização dos 

objetivos estratégicos da U.Porto em múltiplos domínios. 

Em termos metodológicos, procurou-se alinhar as atividades identificadas em função dos objetivos estratégicos 

estabelecidos no Plano Estratégico da U.Porto 2016-20203, uma vez que o novo Plano Estratégico da U.Porto não 

foi ainda aprovado. Não obstante, é possível verificar que as orientações e princípios que norteiam o próximo 

plano estratégico influenciaram decisivamente a seleção, o desenho e o plano de implementação das atividades 

descritas.  

O documento está estruturado em duas partes autónomas. Na primeira parte, apresenta-se o enquadramento 

estratégico da Universidade e destacam-se as metas para os indicadores Balanced Scoredcard definidos para 

cada um dos três temas estratégicos. São ainda descritas algumas das atividades a realizar em 2022 com impacto 

transversal, assim como os destaques de atividades para cada UO e um breve enquadramento do ecossistema 

de investigação. No que respeita às atividades transversais, para além do enquadramento nos objetivos definidos 

no Plano Estratégico, foram também identificados, para cada atividade, os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável para os quais cada uma das atividades contribuiu. 

                                                 
1 Faculdade de Arquitetura, Faculdade de Belas Artes, Faculdade de Ciências, Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação, Faculdade de 

Desporto, Faculdade de Direito, Faculdade de Economia, Faculdade de Engenharia, Faculdade de Farmácia, Faculdade de Letras, Faculdade 
de Medicina, Faculdade de Medicina Dentária, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação e Instituto de Ciências Biomédicas Abel 
Salazar. 

2 Centro de Recursos e Serviços Comuns (SPUP), Centro de Desporto da Universidade do Porto (CDUP) e Serviços de Ação Social (SASUP). 
3 Documento disponível para consulta no endereço: 

https://sigarra.up.pt/up/pt/conteudos_service.conteudos_cont?pct_id=25830&pv_cod=24piPHapWhQB 
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Neste âmbito, importa sublinhar que a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável estabelece ambiciosos 

objetivos tendo em vista a erradicação da pobreza e da fome, a promoção da saúde e bem-estar, igualdade de 

género e inclusão, direito à educação e comprometimento com o desenvolvimento económico, social, cultural e 

ambiental à escala global até 2030. A U.Porto pretende afirmar-se como um ator cada vez mais relevante na 

promoção da Agenda 2030 e dos ODS no contexto regional, nacional e internacional. Na Figura 1 encontram-se 

os dezassete ODS. Note-se que o quadrado da última linha à direita é utilizado para identificar atividades, que 

de um modo transversal, contribuem para todos os ODS. 

 

FIGURA 1. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Nesta primeira parte, apresenta-se ainda a componente relativa ao orçamento que, para além de dar 

cumprimento às disposições legais, traduz a previsão financeira e orçamental resultante das atividades 

perspetivadas pela U.Porto para 2022. Em anexo, apresentam-se os mapas do orçamento privativo submetidos 

na plataforma da DGO (Anexos 1 e 2), assim como o mapa de pessoal (Anexo 3). 

A segunda parte do documento, apresentada autonomamente, densifica a componente relativa ao Plano de 

Atividades, contendo uma descrição mais pormenorizada de diversas ações que se pretendem executar, 

organizadas segundo os objetivos estratégicos em vigor. São ainda apresentados, para cada um dos Objetivos 

Estratégicos, alguns indicadores e metas adicionais, complementando a informação do dashboard do BSC 

analisada na primeira parte, com objetivo de permitir um melhor acompanhamento do grau de concretização 

das referidas atividades. Ainda neste âmbito, apresentam-se os destaques das 36 Unidades de Investigação (num 

universo de 48 Unidades de Investigação) que responderam ao inquérito de recolha de contributos para a 

componente referente ao Plano de Atividades. Por fim, a Parte 2 encerra com a listagem dos indicadores e a 

respetiva definição (Anexo 1). 
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2. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO 

O Plano Estratégico da U.Porto assume-se como instrumento de apoio à gestão, induzindo o alinhamento entre 

a visão e prioridades estratégicas estabelecidas pela Universidade para um período de planeamento alargado e 

as atividades a desenvolver anualmente.  

O Plano de Atividades e Orçamento da U.Porto 2022 tem como referencial estratégico o Plano Estratégico ainda 

em vigor (2016-2020), uma vez que não foi ainda aprovado o novo Plano Estratégico. O processo de desenho e 

seleção de atividades atende naturalmente às atuais prioridades estratégicas, identificadas no contexto das 

múltiplas reuniões de preparação e apresentação do novo plano estratégico. 

Os mapas que se seguem sintetizam o quadro estratégico ainda em vigor, organizando a atuação da Universidade 

em torno de três grandes temáticas estratégicas, devidamente enquadradas nos objetivos estratégicos definidos 

em torno de quatro perspetivas diferentes (impacto, financiamento, processos e capacidades), em conformidade 

com a metodologia de Balanced Scorecard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 2. MAPA ESTRATÉGICO PARA O TEMA “EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO” 
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FIGURA 3. MAPA ESTRATÉGICO PARA O TEMA “INVESTIGAÇÃO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4. MAPA ESTRATÉGICO PARA O TEMA “TERCEIRA MISSÃO" 
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Para permitir o acompanhamento e monitorização da atividade, os objetivos estratégicos são refletidos num 

conjunto de indicadores representativos. Os quadros seguintes apresentam as metas quantitativas definidas 

para os indicadores Balanced Scorecard no ano de 2022. Para melhor contextualizar as metas estabelecidas, 

apresenta-se igualmente a evolução recente para cada um destes indicadores. Para além do histórico realizado 

até 2020, os quadros identificam ainda as metas que haviam sido estabelecidas no Plano de Atividades 2021 (em 

baixo designadas por PA2021), uma vez que não estão ainda apurados os valores reais para o ano 2021.  

Com o objetivo de facilitar a leitura da evolução destes indicadores, é utilizado um sistema de “semáforos”, 

através do qual se procura sinalizar quais os indicadores que apresentam uma perspetiva de evolução mais 

favorável (a verde), assim como aqueles para os quais se perspetiva um desempenho abaixo do desejável (a 

vermelho). São destacados com semáforo amarelo os indicadores cujo desempenho se perspetiva ser 

marginalmente inferior ao almejado. A preto são assinaladas situações em que não está assegurada a 

comparabilidade dos valores registados para os indicadores, em resultado de uma alteração da metodologia 

subjacente ao cálculo dos mesmos, ou em casos de quebra na série temporal, nomeadamente em resultado da 

não monitorização de alguns indicadores durante os períodos mais afetados pela pandemia COVID-19 

(nomeadamente nos indicadores relativos a eventos e atividades com forte componente presencial).  
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ND - Valor não disponível. Notas: 1. Nos indicadores referentes a resultados nos inquéritos pedagógicos, consideram-se apenas UCs que cumulativamente tenham pelo menos 10 inquéritos 
respondidos e um mínimo de 20% de respostas relativamente aos estudantes inscritos; 2. Para a obtenção dos valores estatísticos relativos aos ECTS concluídos foram considerados 
estudantes que frequentaram ciclos de estudos nos anos letivos em análise e foram incluídos ECTS obtidos por reconhecimento e que os constavam de contratos de estudos. 
(1) Em 2019, verificou-se uma alteração na metodologia de cálculo deste indicador. Nesse ano, ao contrário dos anteriores apenas foram contabilizados docentes que participassem em 
mais do que uma ação de formação. Nos demais anos (incluindo 2020), cada docente é contabilizado tantas vezes quantas o número de ações de formação frequentadas. A meta 
identificada para 2021 (definida antes do valor efetivo 2020) tem subjacente os mesmos critérios utilizados no apuramento do valor efetivo para 2019. 

QUADRO 1. BALANCED SCORECARD PARA A “EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO”  

 Indicadores 2017 2018 2019 2020 PA2021 Meta 2022 

 EI1 - Melhorar a qualidade e a empregabilidade da Educação e Formação 

● 
% unidades curriculares com avaliação muito favorável pelos 
estudantes 

24% 25% 28% 30% 30% 45% 

● 
% unidades curriculares com avaliação menos favorável pelos 
estudantes 8% 9% 8% 8% 8% 5% 

● Nível global de empregabilidade dos graduados (do ano n-2) 74% ND 

1ºC: 46,5% 
MI: 85,3% 
2ºC: 81,2% 
3ºC: 83,8% 

1ºC: 85,1% 
MI: 92,5% 
2ºC: 88,6% 
3ºC: 97,9% 

1ºC: 46,5% 
MI: 85,3% 
2ºC: 81,2% 
3ºC: 83,8% 

1ºC: 85 % 
MI: 92% 
2ºC: 88% 
3ºC: 98% 

 EF2 - Salvaguardar a sustentabilidade financeira da U.Porto 

● % receitas próprias do ano 44% 47% 47% 45% 48% 45% 

 EF3 - Aumentar as fontes de receita e a eficiência das atividades de Educação e Formação 

● % receitas obtidas via propinas de ciclos de estudo 17% 17% 17% 16% 15% 16% 

 EP4 - Atrair mais e melhores estudantes e potenciar o seu desempenho académico 

● 
Rácio de candidatos em 1ª opção relativamente às vagas oferecidas 
de 1º ciclo e MI 

1,8 1,7 1,7 1,8 1,7 1,8 

● % estudantes em ciclos de estudo pós-graduados 50% 51% 50% 50% 50% 50% 

● 
% estudantes, inscritos no 1º ano, com aprovação em pelo menos 
75% do nº ECTS em que estavam inscritos  

82% 81% 82% 83% 85% 85% 

● 
% diplomados de 1º ciclo e licenciado MI, MI e 2º ciclo que obtêm 
diploma na duração normal do ciclo de estudos 

64% 61% 63% 68% 70% 70% 

 EP5 - Reforçar a internacionalização da Educação e Formação 

● 
% programas de 2º e 3º ciclo em colaboração com outras 
universidades internacionais 9% 8% 9% 11,4% 12% 8,2% 

● % estudantes estrangeiros inscritos para obtenção de grau 6% 8% 12% 13,7% 18% 13% 

 EP6 - Promover uma formação integral dos estudantes 

● 
% programas de formação conferente de grau envolvendo várias 
UOs 

15% 16% 16% 16% 16% 18% 

● 
% estudantes que participa em projetos de voluntariado apoiados 
pela Comissão de Voluntariado da U.Porto 

5% 8% 9% 8,4% 8% 10% 

 EP7 - Diversificar a oferta formativa 

● N.º estudantes inscritos em cursos não conferentes de grau 4 215 5 737 4 511 4 871 4 550 8 000 

● N.º cursos não conferentes de grau 163 312 247 253 250 400 

 EP8 - Motivar e qualificar o pessoal docente 

● % docentes com avaliação muito favorável pelos estudantes  57% 60% 61% 61% 61% 70% 

● Índice de envelhecimento dos docentes 21 25 26 25,6 26 22 

● Nº docentes que participam em ações de formação pedagógica(1) 909 745 350 3 774 350 3 800 

 EP9 - Dinamizar a ação social na U.Porto 

● Nº refeições servidas nas Unidades de Alimentação 772 990 736 191 739 237 183 377 369 619 607 575 

● Taxa ocupação das Residências Universitárias 95% 96% 95% 85% 95% 85% 

 EP10 - Promover a cooperação interinstitucional na Educação e Formação 

● 
% programas de 2º e 3º ciclo em colaboração com outras 
universidades nacionais 

12% 14% 14% 13% 11% 11% 
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 Indicadores 2017 2018 2019 2020 PA2021 Meta 
2022 

 II1 - Promover a Investigação de excelência 

● 
Rácio documentos ISI-WoS e Scopus (SCImago), por doutorado 
(ETI) (em n-6 a n-2, por média doutorado ETI n-7 a n-3) 

12,6 13,5 14,1 14,5 14, 5 15,1 

14,6 15,6 16,3 16,5 16,5 16,7 

● 
% documentos ISI-WoS e Scopus (SCImago) no período n-6 a  
n-2, medido no ano n, entre os 10% mais citados da área  

12% 12% 13% 13,5% 13,5% 14,1% 

14% 15% 15% 15,6% 15,6% 15,6% 

 IF2 - Salvaguardar a sustentabilidade financeira da U.Porto 

● % receitas próprias do ano 44% 47% 47% 45% 48% 45% 

 IF3 - Reforçar a captação de fundos e a eficiência das atividades de Investigação 

● % receitas obtidas via financiamento à I&D+i 12% 16% 18% 18% 22% 19% 

 IP4 - Desenvolver áreas estratégicas de Investigação 

● 
Montante de financiamento, nacional e internacional, 
contratualizado via projetos de I&D+i nas áreas estratégicas 

23 26 17 40 25 25 

 IP5 - Promover a articulação da Investigação e potenciar sinergias 

● 
% unidades de I&D+i classificadas pela FCT com pelo menos 
"Muito Bom" 

71% 73% 82% 82% 82% 90% 

 IP6 - Promover parcerias e o acesso a redes de conhecimento internacionais 

● % novos projetos de I&D+i com financiamento internacional  51% 7% 23% 19% 12% 34% 

● 
% novo financiamento internacional contratualizado via projetos 
de I&D+i  

33% 7% 19% 9% 19% 40% 

 IP7 - Motivar e qualificar o pessoal investigador 

● 
% docentes e investigadores (ETI) da U.Porto integrados em 
unidades de I&D+i classificadas pela FCT com pelo menos "Muito 
Bom“ 

61% 65% 66% 68% 66% 73% 

 IP8 - Promover a cooperação interinstitucional na Investigação 

● 
% novos projetos de I&D+i em consórcio, nacionais e 
internacionais 

57% 77% 60% 47% 65% 69% 

Nota: Indicadores relativos a projetos referem-se exclusivamente a projetos com orçamento para a U.Porto. Os projetos dinamizados por docentes e 
investigadores da U.Porto que não tenham previsto orçamento para a instituição (e.g. projetos baseados em outras entidades do ecossistema) não 
são aqui considerados. 

QUADRO 2. BALANCED SCORECARD PARA A “INVESTIGAÇÃO” 
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 Indicadores 2017 2018 2019 2020 PA2021 Meta 
2022 

 TI1 - Promover o desenvolvimento social e económico e potenciar o impacto da U.Porto na sociedade 

● Nº participantes em atividades organizadas pela U.Porto 236 549 260 685 346 748 - - 350 000 

● % proveitos obtidos via prestações de serviços 6% 6% 5% 4% 5% 5% 

 TF2 - Salvaguardar a sustentabilidade financeira da U.Porto 

● % receitas próprias do ano 44% 47% 47% 45% 48% 45% 

 TF3 - Assegurar a diversificação de receitas e a eficiência das outras atividades 

● % outras receitas  15% 14% 12% 11% 11% 10% 

 TP4 - Potenciar a valorização social e económica do conhecimento 

● Nº patentes nacionais e internacionais ativas 231 280 339 382 350 425 

● 
Nº postos de trabalho existentes no UPTEC (incluindo 
graduadas) 

2 400 2 700 2 800 3 000 2 800 3 000 

 TP5 - Reforçar as relações com empresas e instituições 

● 
Proveitos obtidos via donativos, patrocínios e legados (milhares 
euros) 

712 1 231 1 307 1 415 1 320 1 671 

● 
% novos projetos de I&D+i, nacionais e internacionais, em 
parceria com empresas 

35% 13% 29% 21% 15% 28% 

 TP6 - Dinamizar a rede Alumni e a sua relação com a U.Porto 

● Nº inscritos na base de dados Alumni 99 627 101 000 115 000 118 247 117 000 120 000 

 TP7 - Estimular a cultura científica e a divulgação cultural e artística 

● Nº publicações científicas e pedagógicas da U.Porto Edições 10 8 21 17 20 20 

● Nº visitantes dos museus da U.Porto 41 801 76 845 85 442 - - 100 000 

 TP8 - Diversificar a oferta formativa 

● 
Nº de cursos não conferentes de grau na plataforma Academia-
UP* 

NA NA NA NA NA 12 

* Em 2020, os cursos não conferentes de grau passaram a ser concentrados na plataforma Academia UP, pelo que o indicador “Nº módulos 
pertencentes a cursos não conferentes de grau com conteúdos online no Moodle” deixou de ser monitorizado. 

QUADRO 3. BALANCED SCORECARD PARA A “TERCEIRA MISSÃO” 
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Em termos globais, espera-se que em 2022 continue a ser possível cumprir e melhorar um alargado número de 

metas estratégicas consagradas no Plano Estratégico U.Porto 2016-2020.  

3. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

Ao nível da Educação e Formação, considera-se fundamental que a oferta formativa da U.Porto continue a ser 

valorizada pelos estudantes e que haja uma cuidada monitorização sobre o modo como é implementado o 

processo de ensino-aprendizagem. Neste âmbito, é importante destacar o elevado rácio de candidatos em 1ª 

opção relativamente às vagas oferecidas de 1º ciclo e MI, esperando-se que a U.Porto possa manter-se como a 

IES mais procurada no concurso nacional de acesso, demonstrando capacidade para superar os desafios 

decorrentes do declínio demográfico .  

Em 2022, antecipam-se igualmente algumas alterações na estrutura de estudantes em função do ciclo de estudos 

que frequentam (Gráfico 1). Estas mudanças ficam a dever-se sobretudo à reconfiguração da oferta formativa 

nas áreas das Engenharias e Psicologia, decorrentes da obrigatoriedade de adequação dos mestrados integrados 

ao modelo de 1º ciclo e 2º ciclos. Em resultado desta reconfiguração, o número de estudantes inscritos no 1º 

ciclo e 2º ciclo irá aumentar, diminuindo o número de estudantes inscritos nos MI (que continuarão a existir nas 

áreas da Medicina, Farmácia e Arquitetura). 

 

 
GRÁFICO 1. EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ESTUDANTES INSCRITOS E PERCENTAGEM DE ESTUDANTES EM CICLOS DE ESTUDO PÓS-

GRADUADO NO PERÍODO 2016/17 – 2019/20 E META 2021/2022 

Não obstante, em termos globais, espera-se que a percentagem de estudantes inscritos em ciclos de estudos 

pós-graduados se mantenha nos 50%.  

No domínio da educação e formação, é também importante assinalar a expectativa favorável nas metas relativas 

ao sucesso académico (e.g. % de estudantes inscritos no 1º ano, com aprovação em pelo menos 75% no n.º ECTS 

em que estavam inscritos; % diplomados de 1º ciclo e licenciado MI, MI e 2º ciclo, que obtêm diploma na duração 

normal do ciclo de estudos) e das metas relativas à avaliação dos docentes e das Unidades Curriculares por parte 

dos estudantes (nomeadamente, % docentes com avaliação muito favorável pelos estudantes,% Unidades 
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Curriculares com avaliação muito favorável pelos estudantes, % de Unidades Curriculares com avaliação menos 

favorável por parte dos estudantes). A U.Porto continuará também a dinamizar a oferta de ações de formação 

pedagógicas, tendo-se estabelecido como meta a frequência destas ações por parte dos docentes na ordem de 

3.800 participações.  

A elevada qualidade da formação deverá continuar a refletir-se nos bons resultados ao nível de empregabilidade 

dos graduados. A U.Porto tem-se afirmado pela forte capacidade de colocar os seus estudantes no mercado de 

trabalho (seja em termos da % de estudantes empregados, seja em termos da qualidade das suas colocações). 

As metas estabelecidas para 2022 estão alinhadas com os níveis de empregabilidade nestes ciclos de estudo 

antes da pandemia COVID-19, considerando a perspetiva de retoma da atividade.  

O acompanhamento das tendências e dinâmicas recentes em matéria de empregabilidade (seja ao nível da 

U.Porto, seja ao nível do mercado de trabalho) continuará a revelar-se prioritário. Este aspecto é particularmente 

relevante no contexto do atual processo de reformulação da oferta formativa da U.Porto (nomeadamente a 

aposta no alargamento e modernização da formação ao longo da vida, com o envolvimento de uma tipologia 

muito diversificada de entidades na conceptualização dos próprios cursos/ unidades curriculares, incluindo os 

cursos previstos no âmbito da recente candidatura ao programa Impulsos do PRR). 

Este esforço de modernização da oferta formativa deverá resultar no seu alargamento considerável, seja em 

termos da oferta não conferente de grau, com uma revisão em alta do número de cursos não conferentes de 

grau e o número de estudantes inscritos nos mesmos (antecipando-se um aumento de 250 para 400 cursos não 

conferentes de grau e o concomitante aumento no nº de estudantes inscritos nos referidos cursos, que se antevê 

chegar aos 8.000, consideravelmente acima dos 4.550 perspetivados para 2021). Esta revisão das metas em alta 

repercute-se também ao nível da oferta conferente de grau (e.g. previsão de criação de 8 a 14 ciclos de estudo 

no âmbito dos programas Impulsos do PRR). Como consequência, antecipa-se também uma evolução favorável 

na % de programas de formação conferente de grau, envolvendo várias UOs, refletindo a aposta na crescente 

interdisciplinaridade, com a acreditação de novos ciclos de estudo envolvendo várias UOs (nomeadamente no 

âmbito da candidatura apresentada ao Programa Impulsos do PRR, onde se procurou incentivar uma forte 

colaboração entre UOs e UIs da U.Porto).  

Em contrapartida, o alargamento da oferta formativa no contexto da candidatura ao programa Impulsos do PRR 

poderá refletir-se negativamente em indicadores como a % de programas de 2º e 3º ciclo em colaboração com 

outras universidades nacionais e a % de programas de 2º e 3º ciclo em colaboração com outras universidades 

internacionais (na medida em que, no cálculo destes rácios, se espera um aumento considerável do 

denominador).  

No âmbito da internacionalização – uma área de intervenção transversal da maior importância no 

posicionamento estratégico da U.Porto – revê-se em baixa o indicador relativo à % de estudantes estrangeiros 

inscritos para obtenção de grau. Na sequência do aumento significativo que este indicador vem registando desde 

2017, fortemente alavancado pelo mercado brasileiro, a meta para 2022 é mais conservadora, estabelecendo 
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um rácio de 13% de estudantes internacionais inscritos para obtenção de grau. Esta revisão em baixa tem em 

consideração os efeitos do rescaldo da pandemia e uma expectativa da diminuição do número de estudantes 

brasileiros, que atingiu valores muito elevados já em 2021 e deverá abrandar em 2022, não obstante os esforços 

para continuar a trabalhar este mercado estratégico, procurando atrair mais e melhores estudantes.  

Paralelamente, tantar-se-ão retomar os esforços para explorar novos mercados, com destaque para a Europa, 

América do Sul e Ásia. No contexto europeu, espera-se que a aliança EUGLOH permita à U.Porto atrair mais e 

melhores estudantes  (que, apesar de não serem formalmente qualificados como “estudantes internacionais”, 

são de importância estratégica para a internacionalização da U.Porto). As atividades desenvolvidas no contexto 

desta aliança serão igualmente importantes para aprofundar a oferta de experiências e programas sistemáticos 

de internacionalização em casa, propiciando experiências de interculturalidade e maior familiarização com os 

valores europeus.  

O domínio da formação integral dos estudantes continuará a assumir-se como uma aposta prioritária, não só no 

contexto dos percursos académicos formais (e.g. através do aumento da oferta de unidades curriculares de 

competências transversais formalmente integradas nos percursos formativos dos estudantes), mas também em 

termos das vivências e experiências que a U.Porto pode proporcionar ao nível da cidadania, desenvolvimento 

pessoal e enriquecimento cultural. Destacam-se nesta componente as atividades de voluntariado, esperando-se 

que no próximo ano 10% dos estudantes da U.Porto participem em projetos de voluntariado apoiados pela 

Comissão de Voluntariado da U.Porto. 

Na ação social, depois do severo impacto da COVID-19, a meta definida para o nº de refeições servidas nas 

Unidades de Alimentação reflete uma abordagem cautelosa, assim como a meta relativa à taxa de ocupação das 

residências universitárias. A taxa de ocupação inferior ao verificado em anos anteriores à pandemia deve-se 

essencialmente à redução do número de camas disponíveis por via da COVID-19 e ao facto das obras na 

Residência de Alberto Amaral não estarem concluídas no início do ano letivo (dado que a disponibilização de 

camas, com o ano letivo em curso, não garante a mesma adesão por parte dos estudantes ao alojamento 

universitário). 

No que concerne ao corpo docente, em 2022 é também expectável a ocorrência de uma redução no índice 

de envelhecimento de docentes de carreira, invertendo de forma sustentada as tendências negativas 

registadas neste indicador ao longo dos últimos anos (refletindo um problema estrutural das IES 

portuguesas em geral). Dadas as expectativas de um considerável número de aposentações e a relativa 

juventude dos docentes convidados e dos investigadores, espera-se que o próximo ano possa trazer 

avanços significativos nos esforços para contrabalançar o envelhecimento dos docentes de carreira. 

Na vertente económico-financeira, espera-se que a percentagem de receitas próprias se mantenha igual ao 

valor registado em 2020 e, previsivelmente, em 2021 (com a previsão de uma % de receitas próprias 

ligeiramente inferior à meta estabelecida). Mais do que o comportamento do rácio propriamente dito, 

importa sublinhar o comportamento das rubricas que o definem, prevendo-se para 2022 um aumento das 



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2022 
 

 
17/140 

 

receitas próprias da U.Porto face a 2020 (que aumentam de 104,6 Milhões de Euros para cerca de 114 

Milhões de Euros) (Gráfico 2). A evolução do rácio não reflete este aumento, uma vez que também se 

perspetiva um aumento das receitas totais esperadas da U.Porto, que se aproximarão dos 252 Milhões de 

Euros, fruto do previsível aumento da dotação de Orçamento do Estado.  

 
GRÁFICO 2. RECEITAS PRÓPRIAS DO ANO, EM MILHÕES DE EUROS (2017-2020 E META 2022) 

Prevê-se também a manutenção, relativamente a 2020, da percentagem de receitas obtidas via propinas de 

ciclos de estudo (Gráfico 3). A meta estabelecida para este indicador reflete uma perspetiva de estabilidade (que 

se materializa num aumento do valor absoluto das receitas com propinas, que se estimam atingir os 41,2 milhões 

de Euros em 2022, comparando com os 37 milhões de Euros registados em 2020). Esta aumento das receitas de 

propinas resulta do aumento de cursos de formação avançada (incluindo cursos não conferentes de grau, cuja 

oferta crescerá significativamente em muitos domínios, incluindo áreas de interface multidisciplinar) e das 

receitas provenientes de estudantes internacionais de grau, nomeadamente em cursos de formação avançada 

(e.g. 3º ciclo). A este propósito, importa igualmente recordar a redução da propina máxima nos custos de 

Licenciatura, Mestrado Integrado e Mestrado (que, por opção legislativa, passou inicialmente para 872 Euros e 

depois para 697 Euros, representando um impacto de 6,2 milhões de euros nesta rubrica de receitas, 

compensado através do reforço de verbas do Orçamento do Estado). 
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GRÁFICO 3. RECEITAS OBITAS VIA PROPINAS DE CICLOS DE ESTUDO, EM MILHÕES DE EUROS (2017-2020 E META 2022) 

 

4. INVESTIGAÇÃO 

No domínio da Investigação, a U.Porto pretende aprofundar as iniciativas de reforço da qualidade da atividade 

científica e de desenvolvimento de áreas de investigação estratégicas através de projetos de investigação com 

grande impacto, seja ao nível dos mais elevados padrões da comunidade científica internacional, seja ao nível do 

contributo para o avanço na resposta aos desafios societais da atualidade.  

Ao longo dos últimos anos, a U.Porto vem-se afirmado como líder nacional em matéria de produção científica, 

representando cerca de 25% da mesma. Embora o ritmo de crescimento dos indicadores neste domínio venha 

previsivelmente a abrandar, espera-se que, em 2022, a posição da U.Porto se consolide, apostando sobretudo 

na qualidade e no impacto das publicações. Prevê-se que 14,1% (15,6%) dos documentos publicados na ISI-WoS 

(Scopus) estejam entre os 10% mais citados da área. O rácio de documentos ISI-WoS por doutorado nos últimos 

cinco anos deverá igualmente registar um ligeiro crescimento, antecipando-se que venha a situar-se em 15,1 

documentos por doutorado na ISI-WoS durante este período (ou 16,7 quando se consideram documentos 

SCImago). 

Na investigação continuará a apostar-se na aproximação e concretização de sinergias entre as UIs do ecossistema 

U.Porto. O ecossistema de investigação da U.Porto é atualmente composto por 48 UIs, 90% das quais com 

classificação da FCT de pelo menos “Muito Bom” (relativamente a 2020, uma UI deixou de ter participação da 

U.Porto4) e prevê-se que 73% dos docentes e investigadores da U.Porto estejam integrados nestas UIs. 

                                                 
4 CEPESE - Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade 
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Em termos económicos, os recebimentos da I&D+i continuarão a ter um peso significativo no total dos 

recebimentos da U.Porto (perspetivando-se que, em 2022, 19% das receitas da Universidade sejam obtidas via 

financiamento à I&D+i) (Gráfico 4). Não obstante a ligeira redução neste rácio (comparativamente à meta 

estabelecida para 2021), este valor reflete uma crescente capacidade de angariação de recebimentos afetos às 

atividades de I&D+i, dada a perspetiva de aumento dos recebimentos totais da U.Porto face a 2020. Esta 

evolução positiva está alinhada com o posicionamento estratégico da U.Porto como Universidade de 

investigação, esperando-se que o novo quadro de financiamento europeu (Horizonte Europa) contribua para 

consolidar a trajetória favorável dos últimos anos. 

 

GRÁFICO 4. RECEBIMENTOS OBITOS VIA FINANCIAMENTO À I&D+I, EM MILHÕES DE EUROS (2017-2020 E META 2022) 

A crescente internacionalização da investigação “made in U.Porto” tem contribuído de forma decisiva para elevar 

a qualidade da atividade científica. Para 2022 perspetiva-se um aumento nos indicadores relativos à % de novos 

projetos de I&D+i com financiamento internacional e % de novo financiamento internacional contratualizado via 

projetos de I&D+i, apesar do comportamento destes indicadores registar uma considerável volatilidade (na 

medida em que dependem significativamente do número de projetos, não os normalizando pela sua dimensão 

relativa). Para o próximo ano prevê-se também um aumento da % de novos projetos de I&D+i em consórcio: 

espera-se que 69% dos novos projetos (nacionais e internacionais) sejam em consórcio com outras entidades (os 

projetos que envolvam empresas não são contabilizados neste indicador), ilustrando a dinâmica de afirmação da 

Universidade como uma instituição aberta à colaboração com o exterior (incluindo outras IES nacionais e 

internacionais, bem como diversas instituições do sistema científico e tecnológico nacional e internacional). 

Relativamente ao montante de financiamento, nacional e internacional, contratualizado via I&D+i nas áreas 

estratégicas, a meta estabelecida para 2022 é inferior ao valor observado em 2020 (último ano para o qual 

existem dados efetivos), que estava fortemente inflacionado pela contratualização do financiamento plurianual 

das UIs (a repercutir-se em quatro anos). Como tal, optou-se por estabelecer uma meta alinhada com a do ano 

anterior, atendendo também à atual situação de transição entre quadros de financiamento e a algumas 

incertezas quanto ao arranque de programas nacionais/regionais (e.g. Portugal 2030, Norte 2030). Prevê-se 
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ainda que em 2022 decorram novos concursos FCT e que sejam desenvolvidos novos projetos europeus e 

projetos no âmbito do PRR, com ligação à I&D. 

 

5. TERCEIRA MISSÃO 

Nos últimos anos, a área temática da terceira missão tem vindo a assumir uma crescente importância no 

posicionamento das IES à escala global. Começa assim a afirmar-se um paradigma de universidade aberta e sem 

muros, apostada em contribuir para a construção de sociedades baseadas no conhecimento, para a ampla 

divulgação científica, para a valorização e enriquecimento cultural dos cidadãos e para a transferência do 

conhecimento e consequente valorização socioeconómica. 

Em estreito alinhamento com o objetivo estratégico de diversificar a oferta formativa, serão desenvolvidos 

esforços de adequação da formação graduada e pós-graduada às necessidades da comunidade e aos atuais 

desafios societais. Espera-se oferecer 12 cursos não conferentes de grau na plataforma Academia-UP5, em 

complemento aos cursos não conferentes de grau já identificados na dimensão da educação e formação.  

As atividades desenvolvidas pela U.Porto no âmbito da sua terceira missão contribuem também para promover 

a sustentabilidade financeira da U.Porto e assegurar a diversificação de receitas e a eficiência das outras 

atividades. Neste âmbito, perspetiva-se uma estabilização na % de proveitos obtidos via prestação de serviços6 

(não incluindo nesta rubrica as receitas com a Universidade Júnior, o que se verificava antes de 2019) (Gráfico 

5).  

 

                                                 
5 No anterior indicador utilizado para monitorizar o objetivo estratégico TP8 - Nº módulos pertencentes a cursos não conferentes de grau com 

conteúdos online no Moodle – o número era superior, uma vez que eram alojados pequenos módulos com procedimentos técnicos mais 
simples do que os requeridos para o alojamento no Academia-UP. Em 2022, além do Academia-UP, a U.Porto irá recorrer ainda à plataforma 
NAU (FCT/FCCN), uma plataforma digital para cursos não conferentes de grau obrigatoriamente oferecidos em língua portuguesa e dirigidos 
especificamente aos países de língua oficial portuguesa. 

6 Na variável relativa a proveitos com prestações de serviços, apenas se incluem serviços relativos a atividades de consultoria e outras atividades 
especializadas (e.g. ações de formação seminários e outros, assistência técnica, estudos pareceres e consultoria, serviços diversos), com ou 
sem contrato. Não são considerados as prestações de serviços intra-U.Porto (com a Reitoria, outras UOs ou Serviços Autónomos), pelo que 
o valor da rubrica de prestação de serviços aqui considerado é substancialmente inferior ao registado nesta rubrica no contexto do 
Orçamento (cifrado em cerca de 14,5 Milhões de Euros, que comparam com os 10,3 Milhões de Euros registados em 2020). 
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Em 2019 foi feita uma reclassificação dos rendimentos obtidos com a Universidade Júnior, deixando de fazer parte deste indicador. 

GRÁFICO 5. PROVEITOS OBTIDOS VIA CONSULTADORIA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, EM MILHÕES DE EUROS (2017-2020 E META 

2022) 

Relativamente à % novos projetos de I&D+i, nacionais e internacionais, em parceria com empresas, apesar de se 

registar uma evolução muito volátil (mais uma vez por considerar o número de projetos, que não são 

normalizados em função da sua dimensão), prevê-se um aumento deste indicador. Esta evolução reflete a 

crescente abertura da U.Porto para a colaboração com empresas de tipologias muito diversificadas (grandes 

empresas, PME, spin-offs e start-ups). Consequentemente, estima-se também um ténue aumento dos proveitos 

obtidos via donativos, patrocínios e legados.  

Em termos globais, estima-se que a U.Porto obtenha 25,4 milhões de euros de outras receitas (excluídas as 

verbas provenientes do Orçamento de Estado (OE), das propinas dos ciclos de estudo e dos projetos de 

investigação), representando 10% do total de receitas. A redução registada neste indicador resulta da previsão 

de inexistência de receitas relativas a alienação de ativos fixos tangíveis (que em 2020 gerou recebimentos de 

aproximadamente 2 Milhões de Euros). Tratando-se de uma rubrica residual, esta situação resulta do bom 

desempenho registado noutros indicadores. 
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GRÁFICO 6. RECEITAS, EXCLUINDO OE, PROPINAS CICLOS DE ESTUDO E PROJETOS I&D+I, EM MILHÕES DE EUROS (2017-2020 E 

META 2022) 

Em resultado dos esforços da U.Porto para sensibilizar os investigadores para a importância da proteção formal 

de resultados com potencial valor comercial e do investimento da U.Porto no registo e manutenção de patentes 

nacionais e internacionais, tem-se verificado um crescimento assinalável neste indicador, prevendo-se a 

possibilidade de exceder já em 2022 as 400 patentes ativas. Não obstante a evolução favorável do indicador (cuja 

natureza é propícia ao aumento ao longo do tempo à medida que se vai alargando o portfolio de patentes a 

novas tecnologias), considera-se fundamental aprofundar a discussão sobre o portfolio de patentes da U.Porto, 

sobretudo no que respeita às políticas e práticas para promover a sua valorização económica (direta ou indireta). 

No âmbito da estratégia delineada pela U.Porto para a área do empreendedorismo, assume especial destaque a 

UPTEC, que, sendo atualmente detida em 100% pela U.Porto, continuará a emergir como uma das traves mestras 

para potenciar a estratégia da Universidade nesta temátiva. A este nível, assume especial relevância o número 

de postos de trabalhos (maioritariamente qualificados) criados pelo ecossistema empreendedor U.Porto. Espera-

se que em 2022 sejam retomados os níveis pré-pandeima, com a previsão de 3.000 postos de trabalho nas 

empresas do universo UPTEC (incluindo as graduadas) ou cerca de 1.850 postos de trabalho, se não incluirmos 

esta tipologia de empresas.  

As iniciativas desenvolvidas no contexto da aproximação às empresas e a um vasto conjunto de instituições 

contribuem também para aprofundar a ação da U.Porto na dinamização da rede Alumni. Esta será uma aposta 

forte, com a revitalização do Circulo Universitário no contexto de uma estratégia para trabalhar de forma mais 

sistemática as múltiplas atividades com o envolvimento de alumni. Para este efeito, serão também reforçadas 

as ferramentas e base de dados para gestão de contactos esperando-se contabilizar até ao final do ano 2022 

cerca de 120.000 registos com informação relativa aos antigos estudantes da U.Porto. 

O importante impacto da U.Porto para o desenvolvimento socio-económico não se esgota no seu contributo 

para o tecido produtivo e para um crescimento económico mais inteligente. No âmbito da missão da 
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Universidade assume igualmente particular relevância o impacto da U.Porto nas áreas da cultura, divulgação 

científica, promoção de estilos de vida saudável, desporto, responsabilidade social universitária, entre outros. 

Considerando os constrangimentos provocados pela pandemia, nos últimos anos foi necessário reformular 

muitas das atividades planeadas, reinventando-as para continuar a concretizar a importante missão da U.Porto 

nestes domínios. Em 2022, com a perspetiva de plena retoma da atividade presencial, espera-se repor os 

números pré-pandemia no que respeita aos participantes em atividades organizadas, incluindo o número de 

visitantes dos museus da U.Porto, onde se perspetiva um reforço de visitantes, considerando a conclusão da 

atual empreitada de valorização do edificado, com a consequente disponibilização adicional de espaço. 

Para 2022, prevê-se também um aumento no número de publicações científicas e pedagógicas da U.Porto Press, 

refletindo o reposicionamento estratégico da editora, que se pretende afirmar cada vez mais como um canal 

privilegiado de comunicação entre a U.Porto e a comunidade. 

Por fim, é importante sublinhar que existem outras áreas de intervenção cujos indicadores não fazem parte do 

dashboard do BSC da U.Porto (sendo estabelecidas metas específicas em sede de cada objetivo estratégico) e 

que evidenciam uma expectativa de evolução bastante positiva mesmo no contexto adverso provocado pela 

pandemia COVID-19. Destacam-se em particular os indicadores relativos a mobilidades internacionais e diversas 

atividades socio-culturais ou desportivas.   
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6. ATIVIDADES 2022 – DESTAQUES 

6.1 ATIVIDADES TRANSVERSAIS 

ALARGAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA OFERTA 

FORMATIVA 

EI1 | EF3 | EP4 | EP6 | EP7 | EP10 | TI1 | TF2 | 
TF3 |TP4 | TP5| TP6 

 
 

Em 2022, a U.Porto continuará a destacar-se pelo 
dinamismo da oferta formativa e da qualidade da 
formação. À luz das recentes dinâmicas do mercado 
de trabalho e face às perspetivas de polarização de 
emprego e automatização de um conjunto alargado 
de atividades, é fundamental que a Universidade 
adapte a sua oferta formativa às necessidades de um 
mercado de trabalho em acelerada transformação.  

 
Neste contexto, para o próximo ano haverá um 
aumento significativo da oferta formativa da U.Porto, 
tanto da formação conferente de grau como da não 
conferente, criada no âmbito dos programas 
"Impulsos" do PRR, tendo a candidatura da U.Porto 
obtido 16,3 milhões de euros para o desenvolvimento 
destas formações no período 2022-2026, a que 
acrescem 2 milhões de euros da candidatura conjunta 
da FMUP, da Escola Superior de Enfermagem do 
Porto e da Escola Superior de Saúde do Instituto 
Politécnico do Porto. Está em causa até 181 
formações no âmbito do programa PRR “Impulso 
Adultos” e 6 licenciaturas ao abrigo do programa PRR 
“Impulso Jovens STEAM”. Para tal, proceder-se-á 
também à implementação de programas específicos 
de bolsas e à adaptação das infraestruturas físicas e 
tecnológicas da U.Porto. 

A nova oferta formativa a disponibilizar, concebida 
num esforço colaborativo entre as UOs e em parceria 
com inúmeras entidades (incluindo empresas, 
unidades de investigação, autarquias, escolas, 

associações e ordens profissionais, etc.), atrairá 
novos e mais estudantes, prosseguindo a aposta da 
U.Porto na oferta de formações adequadas à 
aprendizagem ao longo da vida e 
reciclagem/requalificação de conhecimentos.  

 
Uma oferta formativa cada vez mais diversificada, 
interdisciplinar e flexível (tirando partido das 
oportunidades proporcionadas pelas 
microcredenciais) permitirá um reforço muito 
considerável nas valências e capacidades de resposta 
da Universidade às necessidades de atualização de 
conhecimentos e gestão de carreiras profissionais em 
múltiplos domínios do conhecimento.  

 

Este investimento no alargamento e modernização 
da oferta formativa da U. Porto será também uma 
oportunidade para capitalizar a recente experiência 
na utilização de novas tecnologias educativas no 
contexto da formação a distância. A utilização 
generalizada deste tipo de tecnologias durante os 
períodos de confinamento e restrições à atividade 
presencial permitiu aumentar muito as capacidades 
da Universidade nesta matéria. O know-how e 
recursos técnicos entretanto adquiridos poderão 
agora ser capitalizados para, implementando práticas 
e metodologias pedagógicas inovadoras, alargar a 
oferta com especial destaque para a oferta formativa 
em regime híbrido (maximizando os resultados de 
aprendizagem através de adequadas combinações 
entre momentos de aprendizagem a distância e 
momentos formativos presenciais).  
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Simultaneamente, é de assinalar a promoção do 
envolvimento de entidades externas na cocriação dos 
conteúdos programáticos oferecidos no âmbito dos 
programas Impulsos da U.Porto, reforçando a ligação 
da Universidade ao tecido produtivo e à sociedade 
em geral. 

Através de um crescente envolvimento das empresas 
e outros atores socioeconómicos na atividade da 
U.Porto, espera-se um aumento da empregabilidade 
dos seus formandos, a possibilidade de alcançar 
novos públicos e dinamizar a oferta formativa 
modular, consolidando a Universidade como ator de 
relevo no processo de geração de riqueza a nível 
local, regional e nacional. 

 

INOVAÇÃO PEDAGÓGICA E TECNOLOGIAS 

EDUCATIVAS 

EI1 | EP7| EP8 

 
 

A formação pedagógica dos docentes e o incremento 
de iniciativas relacionadas com a reflexão e a partilha 
de novas práticas pedagógicas continuará a assumir-
se como uma prioridade. Neste âmbito, destaca-se 

um plano de ações específicas e 
exclusivamente direcionado para 
os docentes em início de carreira, 
numa iniciativa que é, de certa 
forma, única no país.  

No próximo ano, prevê-se a 
conclusão da primeira edição do Curso de Introdução 
à Docência Universitária, promovendo uma avaliação 
da iniciativa e lançamento da segunda edição. Espera-
se que com o regresso à atividade presencial, seja 
retomado em pleno do calendário regular de ações 

de formação pedagógica destinadas a docentes da 
Universidade. No sentido de promover a troca de 
boas práticas, prevê-se também a realização de uma 
nova edição do Workshop de Inovação Pedagógica 
2022. 

 
As atividades de inovação pedagógica continuarão a 
ser desenvolvidas em estreita articulação com o 
núcleo de tecnologias educativas, procurando 
potenciar sinergias entre estes dois domínios de 
intervenção prioritária para a modernização da oferta 
formativa da U.Porto. Destaque ainda para o 
planeamento de ações sobre a aplicação de software 
educacional em atividades relacionadas com 
integridade académica.  

 
Será também reforçado o apoio a docentes na 
utilização dos meios digitais e audiovisuais 
disponibilizados para apoio ao ensino a distância, 
continuando a ser oferecidas ações de formação e 
tutoriais para a sua familiarização com as plataformas 
e as licenças disponibilizadas pela Universidade. 
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Merece ainda destaque a perspetiva de aumento da 
oferta formativa no âmbito da plataforma 
Academia.UP (cursos breves creditados, totalmente 
disponibilizados em formato on-line) e o início da 
colaboração regular com a Plataforma NAU 
(FCT/FCCN; protocolo de adesão assinado em julho 
de 2021), para disponibilização de cursos MOOC em 
língua portuguesa. 

 

INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

EI1 | EF2 | EF3 | EP4 | EP5 | EP6 | EP7 | EP8 | 
EP10 | TI1 | TP5 | C3 | C4 | C6 

     
 

Em 2022, a U.Porto reforçará o seu posicionamento 
de líder nacional ao nível de financiamento através do 
novo Programa Erasmus+, para projetos de 
mobilidade individual, estando já confirmada a 
coordenação de dois projetos de mobilidade, um dos 
quais em consórcio com a Universidade do Minho, 
UTAD, Universidade Nova de Lisboa e pela primeira 
vez, com a Sonae, SGPS.  

Em mais um ano marcante, em que este programa de 
sucesso completa 35 anos de existência, estes 
projetos representam um financiamento total de 2,6 
milhões de euros para a U.Porto e permitirão atribuir 
mais de 1.500 bolsas (estudantes, recém-diplomados, 
docentes, técnicos e, mais recentemente, 
investigadores), bem como promover 19 blended 
intensive programmes, que para além de reforçar a 
cooperação com instituições de excelência – em 
particular com os parceiros EUGLOH – irão também 
estimular a mobilidade mista e de curta duração.  

Para a implementação deste formato de mobilidade, 
a U.Porto vai assegurar, em 2022, a 2ª fase da 

instalação de um conjunto de equipamentos 
audiovisuais em 75 salas para reforçar o apoio aos 
estudantes em todas as Faculdades, num 
investimento de quase meio milhão de euros, 
cofinanciado pelo Programa Erasmus+.  

 

A U.Porto integrará ainda outros projetos, de 
mobilidade e cooperação, nas mais diversas áreas de 
conhecimento, e continuará a promover a submissão 
de novas candidaturas, em particular com o 
envolvimento de parceiros da EUGLOH. Todos estes 
projetos Erasmus+ irão contribuir para reforçar o 
posicionamento de prestígio da U.Porto a nível 
internacional, de forma transversal, bem como para 
alcançar os objetivos conjuntos no âmbito da 
EUGLOH. Ao longo do próximo ano, a Universidade 
espera igualmente desenvolver atividades de grande 
relevo para a internacionalização no âmbito das 
Parcerias Estratégicas, Alianças de Inovação, Erasmus 
Mundus Joint Masters, entre outras. 

Refira-se, em especial, o recém-aprovado projeto 
“Erasmus for All”, om um orçamento global de cerca 
de 400 milhares de euros, coordenado pela U.Porto e 
com parceiros como a Conferência dos Presidentes 
de Universidades Francesas, a EUA, o DAAD, a 
European University Foundation, a European 
Students’ Union e o Banco Santander). Este projeto 
pretende desenvolver um esquema de atribuição de 
bolsas economicamente mais inclusivo para os 
estudantes, permitindo a participação de todos os 
estudantes do Ensino Superior num programa de 
mobilidade. Com efeito, vários estudos internacionais 
apontam para um número ainda reduzido de 
estudantes beneficiários de uma bolsa Erasmus, 
sendo as limitações financeiras um fator relevante 
que se traduz num acesso desigual a um ensino de 
qualidade e a futuras oportunidades de emprego.  
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EUGLOH 

EI1 | EP4 | EP5 | EP6 | EP7 | EP8 | EP10 | IP4 | 
IP6 | IP8 | TI1 | TP5 | TP8 
 

 
 

Dois anos após a sua constituição, a European 
University Alliance for Global Health (EUGLOH), da 
qual a U.Porto é membro fundador, continuará a 
assumir-se em 2022 como um importante eixo na 
concretização da estratégia de internacionalização da 
U.Porto no continente Europeu.  

 

No âmbito das atividades da aliança tem sido possível 
testar novos modos e formatos relevantes para o 
desenvolvimento profissional e pessoal ao longo da 
vida dos futuros diplomados, fomentando a utilização 
de métodos inovadores de ensino e aprendizagem 
(gamification, project and challenge based learning), 
a comunicação intercultural, trabalho em equipa e 
internacionalização em casa.  

 
Com efeito, as boas taxas de participação e adesão às 
atividades organizadas pela EUGLOH refletem uma 
progressão muito positiva no envolvimento das 
comunidades académicas e confirmam o elevado 
interesse em atividades de formação complementar, 

o que se traduz em resultados muito positivos no que 
respeita à mobilidade (virtual), apesar da pandemia 
da COVID-19.  

 

Neste contexto, a U.Porto e as Universidades 
parceiras encaram com muita expectativa a retoma 
de atividades com componente de mobilidade física 
ao longo de 2022, assim como das mobilidade de 
estudantes, docentes e técnicos, ao abrigo do 
programa Erasmus+, uma das principais linhas de 
ação e aproximação da EUGLOH. 

O ano de 2022 permitirá dar continuidade ao plano 
de trabalhos previsto, alargando o espectro de 
atividades previstas com significativo aumento de 
atividades presenciais, em complemento às muitas 
atividades já organizadas em contexto virtual. Neste 
contexto, perspetiva-se a: (i) realização de atividades 
formativas especificamente desenhadas para o 
projeto (em contexto virtual e presencial); (ii) 
crescente abertura de atividades formativas de cada 
uma das Universidades a toda a aliança (no contexto 
da formação conferente e não conferente de grau); 
(iii) troca de boas práticas e aprofundamento do 
conhecimento mútuo entre as instituições no que 
respeita à educação, investigação e inovação, relação 
com as empresas, vida no campus e responsabilidade 
social; (iv) aprofundamento da estratégia de 
transformação institucional nas áreas da investigação 
e inovação no contexto do projeto EUGLOHRIA (The 
European University Alliance for Global Health – 
Transformation through Joint Research and 
Innovation Action).  

No âmbito do projeto EUGLOHRIA, espera-se que em 
2022 possam ser dados passos decisivos a diversos 
níveis, nomeadamente: (i) no processo de construção 
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de linhas estratégicas de investigação comuns na área 
da saúde global, (ii) nos trabalhos de mapeamento de 
large-scale infrastructures no contexto da Aliança e 
respetivas condições de acesso pelas IES da EUGLOH 
e (iii) nos trabalhos mapeamento de boas práticas em 
matéria de inovação, complementados pela 
elaboração de um plano de ação para o 
desenvolvimento e consolidação de redes academia-
indústria no contexto ecossistema EUGLOH. O ano 
ficará ainda marcado pelo arranque dos trabalhos 
para a elaboração de um plano de ação, tendo em 
vista a construção de um observatório para a saúde 
global, que se afirmará como uma plataforma de 
interação entre a aliança e os mais diversos 
stakeholders externos.  

 

ALARGAMENTO DA EUGLOH 

EI1 | EP4 | EP5 | EP6 | EP7 | EP8 | EP10 | IP4 | 
IP6 | IP8 | TI1 | TP5 | TP8 
 

 
 

O ano de 2022 será um ano importante no futuro da 
aliança EUGLOH, não só pela expectativa de 
intensificação das atividades presenciais no rescaldo 
da pandemia, mas também por importantes 
alterações ao nível da parceria, que no próximo ano 
irá alargar os seus horizontes a mais quatro 
universidades europeias.  

 

Formada originalmente pela U.Porto e pelas 
universidades de Paris-Saclay (França), Lund (Suécia), 
Ludwig-Maximilian de Munique (Alemanha) e Szeged 
(Hungria), aquela que foi uma das primeiras 17 
“alianças europeias interuniversitárias” prepara-se 

para “crescer” para três novos países. Às cinco 
fundadoras deverão juntar-se as universidades de 
Alcalá (Espanha), Hamburgo (Alemanha), Novi Sad 
(Sérvia) e Tromsø – Universidade Ártica da Noruega 
(UiT). 

Espera-se que com este alargamento, a EUGLOH 
reforce as suas competências na área da saúde global 
(enquanto conceito holístico que abraça todas as 
áreas do conhecimento potencialmente relevantes 
para a saúde e bem-estar), afirmando-se como um 
ator de crescente relevo no espaço europeu de 
educação e de investigação.  

Continuarão igualmente a ser prioritários os esforços 
de exploração de sinergias e complementaridades 
estratégicas, com o objetivo de dinamizar de um 
ecossistema de inovação forte, que permita à 
EUGLOH afirmar-se como um espaço de criação 
colaborativa e inovação aberta, com o envolvimento 
ativo dos mais variados atores socioeconómicos e 
culturais de todas as nove regiões envolvidas na 
aliança, tendo em vista a criação de um ecossistema 
vibrante, que possa contribuir para a ambição 
europeia de se afirmar como líder na área da saúde, 
promover os valores europeus e a construção de 
sociedades baseadas no conhecimento, ao mesmo 
tempo que possibilita uma maior coesão e 
desenvolvimento territorial harmonioso e 
sustentável no espaço europeu. Para que estes 
desígnios possam concretizar-se continuarão 
igualmente os esforços para assegurar a 
sustentabilidade da aliança, reforçando a sua 
capacidade de angariar financiamento e desenvolver 
novos projetos, nomeadamente no quadro do 
Programa Erasmus+ e do Horizonte Europa. 
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INVESTIGAÇÃO COM IMPACTO 

II1 | IF2 | IF3 | IP4 | IP5 | IP6 | IP8 | TI1 | TP4| 
TP5 
 

 

 

A U.Porto prosseguirá na sua afirmação como 
Universidade de excelência na investigação científica, 
assegurando uma parte significativa da produção 
científica nacional e investindo na crescente 
qualidade das publicações científicas, à luz dos mais 
elevados padrões da comunidade científica 
internacional. A reconhecida qualidade da 
investigação desenvolvida na U.Porto deverá refletir-
se na crescente capacidade de atração de 
financiamento à investigação  no quadro nacional e, 
sobretudo, no quadro europeu, nomeadamente no 
contexto das oportunidades no âmbito do Horizonte 
Europa.  

 
A U.Porto acompanhará o processo de arranque do 
novo quadro de financiamento, mobilizando a sua 
comunidade de investigação para as especificidades 
do Horizonte Europa, relativamente ao qual são já 
conhecidas as cinco missões7: (i) Adaptação às 
alterações climáticas, suportando pelo menos 150 
regiões e comunidades europeias para se tornarem 
resilientes às alterações climáticas até 2030; (ii) 
Cancro, trabalhando com o Plano de Combate ao 
Cancro, para melhorar a vida de pelo menos 3 
milhões de pessoas em 2030 através da prevenção, 
cura e desenvolvimento de soluções para aumentar a 
longevidade e viver melhor; (iii) Restaurar os oceanos 
e a água em 2030; (iv) Alcançar 100 cidades 
inteligentes e climate neutral até 2030; (v) promover 
um pacto para os solos na Europa, com a construção 
de 100 laboratórios vivos para promover a transição 
para solos saudáveis em 2030.  

                                                 
7 https://ec.europa.eu/info/research-and-

innovation/funding/funding-opportunities/funding-

 
É também já assumida a intenção de alinhar as 
oportunidades de financiamento no quadro do 
Horizonte Europa para suportar diversas prioridades 
da União Europeia, como por exemplo o European 
Green Deal, Europe’s Beating Cancer Plan, An 
Economy that works for people, the New European 
Bauhaus, a agenda para a competitividade da 
indústria Europeia, o European Space Programme, ou 
os ODS das Nações Unidas. 

Esta perspetiva está também em total consonância 
com a estratégia da U.Porto para 2030. Tal permite, 
em função das oportunidades e calendário do quadro 
de financiamento, encarar de forma positiva a 
capacidade de reforçar significativamente a presença 
da Universidade em projetos de I&D+i europeus no 
contexto do Horizonte Europa. A implementação, já 
em 2022, de diversos projetos multidisciplinares 
envolvendo várias UIs em áreas alinhadas com as 
áreas de missão do Horizonte Europa é um bom 
exemplo dos esforços para a capacitação da U.Porto 
nesta matéria. Destacam-se em particular, os 15 
projetos a executar no seguimento do concurso 
Projetos Estruturados de I&D&I - Horizonte Europa 
do Norte2020, em consórcios que envolvem 26 UIs do 
ecossistema de investigação U.Porto (novos projetos 
financiados pelo Norte 2020 alinhados com áreas do 
Horizonte Europa), traduzindo-se num investimento 
total superior a 8,8 milhões de euros, tendo a 
Universidade angariado um financiamento de 7,5 
milhões de euros, que representa 46% da verba 
disponibilizada em concurso. 

Na área da sáude, destaca-se a implementação do 
projeto BEAMER (Behavioral and Adherence Model 
for Improving Quality, Health Outcomes and Cost-
Effectiveness of Healthcare), financiado pela Iniciativa     

programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-
europe_en 
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dos Medicamentos Inovadores (IMI2), coordenado 
pela U.Porto através do Centro de Competências para 
o Envelhecimento Ativo e Saudável, reunindo 28 
entidades internacionais, incluindo empresas 
farmacêuticas líderes a nível mundial. Este projeto, 
que representará um investimento total de cerca de 
11,9 Milhões de Euros, aborda a temática dos 
tratamentos clínicos e farmacológicos, aliados às 
novas tecnologias e Inteligência Artificial, permitindo 
capacitar a U.Porto no que respeita aos profundos 
desafios que emergem nesta matéria. 

 
Em 2022, destacam-se também as atividades 
desenvolvidas no contexto da implementação dos 
projetos de interesse estratégico nacional, THEIA e 
SENSITIVE INDUSTRY, coordenados pela Bosch 
Portugal, mobilizadores de investigadores de áreas e 
unidades de investigação distintas, nos quais a 
Universidade participa através de diversas UOs, com 
vista ao reforço da investigação, desenvolvimento 
tecnológico e inovação. Com um investimento total 
superior a 27 milhões de euros, o projeto THEIA 
pretende implementar e validar os algoritmos de 
perceção baseados em dados obtido no sensor LIDAR, 
como resposta às capacidades exigidas ao automóvel 
no contexto da condução autónoma. O projeto 
SENSITIVE INDUSTRY mobilizará um investimento 
superior a 11 milhões de euros para levar a cabo o 
desenvolvimento de um sistema ciberfísico, que 
pretende lidar de forma inteligente e apoiar a gestão 
de operações industriais no contexto Indústria 4.0. 

 

 

 

 

 

INVESTIGAÇÃO: PARCERIAS ESTRATÉGICAS COM 

EMPRESAS 

II1 | IF2 | IF3 | IP4 | IP5 | IP6 | IP8 | TI1 | TP4| 
TP5 
 

 

 

Espera-se que, em 2022, possa também continuar a 
tendência de crescimento dos projetos de I&D+i em 
colaboração com empresas. Como se evidencia no 
quadro seguinte, se considerarmos os 20 maiores 
projetos de I&D+i em execução na U.Porto ao longo 
do próximo ano, uma parte significativa conta já com 
a participação de empresas, provenientes de diversos 
setores de atividade, que ilustram o enorme 
potencial de crescimento da Universidade neste 
domínio, seja ao nível da angariação de 
financiamento às atividades de I&D+i, seja ao nível da 
construção de redes de investigação com a presença 
de stakeholders muito diferenciados, alavancando a 
capacidade de colocar a investigação “made in 
U.Porto” ao serviço do desenvolvimento da economia 
regional, nacional e europeia.  

Perspetiva-se que este potencial possa ser reforçado 
no contexto das agendas mobilizadoras do PRR, para 
as quais a comunidade U.Porto se mobilizou.  Em 
particular, foram apresentadas diversas 
manifestações de interesse às agendas mobilizadoras 
do PRR para a inovação empresarial, em consórcios 
com o envolvimento de equipas de investigação e 
empresas de tipologia diversa, em áreas do 
conhecimento muito diversificadas como por 
exemplo as energias renováveis, baterias, soluções 
digitais, saúde e ciências da vida, transportes e 
mobilidade, recursos naturais e ambiente.  
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Tendo sido registada uma elevada adesão por parte 
dos destinatários destas agendas (para a totalidade 
do país, registou-se a apresentação de 140 
candidaturas de consórcios com propostas de 
investimento de 14 mil milhões de Euros, segundo 
dados oficiais a outubro de 2021), perspetiva-se um 
concurso muito competitivo, com a expectativa de 
que alguns dos consórcios em que a U.Porto participa 
possam ser selecionados para financiamento, em 
benefício da consolidação de linhas de investigação 
estratégica e da aproximação da investigação ao 
tecido empresarial. 
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(CONTINUA) 

Acrónimo Título UO Fim Financiamento 
UO 

Participação 
(Origem) 

Empresas 

Safe Cities Inovação para Construir Cidades Seguras FEUP, FCUP, REIT 30/09/2022 5 197 017 Parceiro 
(Nac) Bosch 

THEIA Automated Perception Driving FEUP, FCUP, REIT 30/06/2023 5 016 293 Parceiro 
(Nac) Bosch 

Sensitive 
Industry 

Sensitive Industry FEUP, FPCEUP, 
REIT, FDUP 31/10/2023 3 102 776 Parceiro 

(Nac) Bosch 

NECL Rede de Laboratórios de Condições Extremas FCUP 13/10/2022 2 916 289 Proponente 
(Nac) 

NA 

PRISC Infraestrutura Portuguesa de Coleções Científicas para a 
Investigação 

REITORIA 30/05/2022 2 853 660 Parceiro 
(Nac) 

NA 

ALICE 
Laboratório Associado para a Inovação em Engenharia 

Química FEUP 31/12/2025 1 806 772 
Proponente 

(Nac) NA 

HEALTH 
UNORTE 

Setting-up biobanks and regenerative medicine strategies 
to boost research in cardiovascular, musculoskeletal, 

neurological, oncological, immunological and infectious 
diseases 

FMUP, FFUP, 
ICBAS, REIT, 

FCNAUP, FEUP, 
FCUP 

30/09/2023 1 568 455 Parceiro 
(Nac) NA 

ATLANTIDA 
Plataforma para a Monitorização do Oceano Atlântico 

Norte e Ferramentas para a Exploração Sustentável dos 
Recursos Marinhos 

FCUP, REIT, 
ICBAS, FEUP 30/09/2023 1 387 249 Proponente 

(Nac) NA 

INDTECH 
4.0 

Novas tecnologias para a fabricação inteligente FEUP 28/02/2022 1 008 712 
Parceiro 

(Nac) 

Peugeot Citroen Automoveis Portugal, SA, Active Space Technologies, 
Critical Manufacturing S.A., Motofil Robotics, S.A., NEADVANCE - 
MACHINE VISION, S.A., RARI - Construções Metálicas, Engenharia, 

Projetos e Soluções Industriais, SA 
Continental 

FoF 
Continental AA's Factory of the Future FEUP 31/03/2023 962 684 Parceiro 

(Nac) 
Follow Inspiration S.A., Neoception, UP MOTION, LDA, Continental 

Advanced Antenna Portugal 

ENGAGE-
SKA 

E-ciência Sustentavel: Capacitacao e Crescimento 
Inteligente para uma Participacao Portuguesa no Square 
Kilometer Array com radioastronomia como Laboratorio 

Aberto à Inovação 

FCUP 29/04/2022 960 637 Parceiro 
(Nac) NA 

112CO2 
Low temperature catalytic methane decomposition for 

COx-free hydrogen production FEUP, FLUP 29/02/2024 790 217 
Proponente 

(Int) PAUL WURTH SA, Pixel Voltaic Lda, QUANTIS 

BATERIAS 
2030 

As baterias como elemento central para a sustentabilidade 
urbana FEUP 30/06/2023 789 878 Parceiro 

(Nac) 

DST Solar, S.A., AddVolt, S.A., Amnis Pura, Lda., BYSTEEL FS, S.A., 
Charge2C - Newcap Lda, Cimentos Maceira e Pataias, S.A., DST Group - 

Domingos da Silva Teixeira, S.A., Efacec - Energia, Máquinas, 
Equipamentos Elétricos, S.A., Innovation Point S.A. - Investigação e 

Desenvolvimento, OMNIFLOW, S.A., Visblue Portugal, Unipessoal Lda, 
WATT-IS, S.A., ZEEV, LDA, 3 Drivers - Engenharia, Inovação e Ambiente, 

Lda. 

QUADRO 4. U.PORTO – 20 MAIORES PROJETOS DE I&D+I EM EXECUÇÃO EM 2022 
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Acrónimo Título UO Fim Financiamento 
UO 

Participação 
(Origem) 

Empresas 

CAVALI Cadeia de Valor do Lítio FEUP, FCUP 30/06/2023 789 417 Parceiro 
(Nac) MOTAMINERAL, Minerais Industriais, S.A. 

FERROVIA 
4.0 

FERROVIA 4.0 FEUP 30/06/2023 720 600 Parceiro 
(Nac) 

EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A., Almadesign - Conceito e 
Desenvolvimento de Design, Lda, Evoleo Technologies, Infraestruturas 
de Portugal, S.A., INOVAMAIS - Serviços de Consultadoria em Inovação 
Tecnológica, S.A., Manuel da Conceição Graça, Limitada, Mota-Engil, 

Nomad Tech, Lda, Solvit - Innovation & Development On 
Telecommunications, Lda 

MOVES Migration and Modernity: Historical and Cultural Challenges FLUP 28/02/2023 713 161 Parceiro 
(Int) NA 

Greenest Green Ester Transformers FEUP 31/03/2022 702 114 Parceiro 
(Nac) 

Efacec - Energia, Máquinas, Equipamentos Elétricos, S.A., REN - Rede 
Eléctrica Nacional, S.A. 

M2EXl M2EXl FCUP 28/02/2024 662 719 Parceiro 
(Int) NA 

AGRIFOOD-
XXI 

AGRIFOOD-XXI FFUP, FCUP, 
FCNAUP, ICBAS 

31/08/2023 623 729 Parceiro 
(Nac) 

NA 

RECLAIM RE-manufaCturing and Refurbishment LArge Industrial 
equipMent FEUP 30/09/2023 616 875 Parceiro 

(Int) 

Harms&Wende GmbH & Co. KG, ADVANTIC SISTEMAS Y SERVICIOS SL, 
Fiercely, Lda., Fluchos S.L., Future Intelligence Ltd, Gorenje gospodinjski 
aparati d.d., Information Catalyst for Enterprise Ltd, PODIUM SWISS SA, 

ROBOTEH d.o.o., SCM GROUP SPA, TTS - Technology Transfer System 
S.r.l., Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi A.S 

QUADRO 4. U.PORTO – 20 MAIORES PROJETOS DE I&D+I EM EXECUÇÃO EM 2022 (CONTINUAÇÃO) 
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LABORATÓRIOS ASSOCIADOS 

II1 | IF2 | IF3 | IP4 | IP5 | IP7| IP8 

 

A implementação dos novos Laboratórios Associados 
(LAs), mobilizadores de diferentes UIs do ecossistema 
da U.Porto, continuará a ser acompanhada ao longo 
do próximo ano. De 40 propostas à atribuição do 
Estatuto de Laboratório Associado aprovadas pela 
FCT para o período 2021-2030, 17 integram o 
ecossistema U.Porto: 6 renovam-no e 11 são novos. 
Os 17 LAs mobilizam, no seu todo, 5.025 
investigadores doutorados. No âmbito deste 
processo, destacam-se diversos Laboratórios 
Associados cuja gestão ficará a cargo de UIs sediadas 
na U.Porto. É o caso do Laboratório ALICE – Associate 
Laboratory for Innovation in Chemical Engineering, o 
novo Laboratório Associado que resulta da vontade 
de otimizar sinergias entre as três unidades de 
investigação já existentes no Departamento de 
Engenharia Química da FEUP (LEPABE, LSRE-LCM e 
CEFT), tendo mobilizado um financiamento superior 
a 1,3 milhões de Euros, em 2019. Com esta 
associação, já sedimentada com várias parcerias 
internas, o ALICE torna-se no maior Laboratório 
Associado Português em Engenharia Química, com 
uma intervenção muito relevante nas áreas de 
Engenharia do Ambiente e da Bioengenharia. 

 

No ramo das Ciências da Vida e da Saúde, a 
investigação da U.Porto será alavancada pelos 
trabalhos desenvolvidos em dois novos Laboratórios 
Associados: a Rede de Investigação em Saúde: do 
Laboratório à Saúde Comunitária (RISE), resultado de 
um consórcio que junta o CINTESIS e a UnIC, ambos 
sediados na FMUP, com outras duas unidades de 
investigação externas à U.Porto. Com um 

financiamento angariado (cerca de 388 milhares de 
Euros) em 2019, este Laboratório Associado 
prosseguirá com o objetivo de fortalecer a 
investigação em saúde, desde os estágios pré-clínicos 
e clínicos até ao nível da comunidade, com criação de 
emprego científico, nomeadamente através do 
aumento do número de investigadores doutorados 
contratados, juntando universidades e prestadores 
de cuidados de saúde no âmbito dos objetivos da 
política nacional para a Ciência e a Tecnologia. Ainda 
neste domínio científico, destaca-se o Laboratório 
para a Investigação Integrativa e translacional em 
Saúde Populacional (ITR), que com o financiamento 
angariado de cerca de 208 milhares de Euros 
permitirá reforçar as competências da U.Porto no 
domínio da saúde pública, permitindo alavancar ao 
longo dos próximos anos, os trabalhos da Unidade de 
Investigação em Epidemiologia do ISPUP (EPIUnit), 
em parceria com o CIAFEL e a UMIB, sediados, 
respetivamente, na FADEUP e no ICBAS. 

 
No domínio das Ciências Exatas e da Engenharia, 
refira-se o ARISE – Produção Avançada e Sistemas 
Inteligentes, que resulta de um consórcio liderado 
pelo Centro de Sistemas e Tecnologias (SYSTEC) da 
FEUP, com um financiamento superior a 930 milhares 
de Euros tendo em vista o reforço das estruturas e 
equipas de investigação dedicadas ao estudo e apoio 
da renovação e à reindustrialização dos sistemas de 
produção e de construção nacionais, no seio de um 
quadro de descarbonização que assegure a 
sustentabilidade ambiental e socioeconómica do 
país. 



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2022 
 

 
35/140 

 

(CONTINUA) 

 
Também neste domínio científico, destaca-se o 
LaPMET – Laboratório de Física para Materiais e 

Tecnologias Emergentes, encabeçado pelo Instituto 
de Física de Materiais Avançados, Nanotecnologia e 
Fotónica da FCUP (IFIMUP), que tendo angariado um 
financiamento de 380 milhares de Euros, reforçará as 
competências de investigação da U.Porto nestas 
áreas. 

 

 

Acrónimo Designação LA Instituição Proponente 
Instituição Gestão 

Principal 
Participantes 

ALICE 
Laboratório Associado para a 

Inovação em Engenharia 
Química 

Laboratório de Engenharia de 
Processos, Ambiente, Biotecnologia 

e Energia (LEPABE) 

Faculdade de Engenharia 
da Universidade do Porto 

LEPABE (FEUP), LSRE-LCN (FEUP), 
CEFT (FEUP) 

RISE 
Rede de Investigação em 

Saúde: do Laboratório à Saúde 
Comunitária 

Centro de Investigação em 
Tecnologias e Serviços de Saúde 

(CINTESIS) 

Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto 

CINTESIS (FMUP), UnIC (FMUP), CCUL, 
CI-IPOP 

ARISE 
Produção Avançada e Sistemas 

Inteligentes 
Centro de Sistemas e Tecnologias 

(SYSTEC) 
Faculdade de Engenharia 
da Universidade do Porto 

SYSTEC (FEUP), ISR (U.Coimbra), ISISE 
(U.Coimbra/U.Minho), CEMMPRE 

(U.Coimbra), CDRSP (IPLeiria) 

LaPMET 
Laboratório de Física para 

Materiais e Tecnologias 
Emergentes 

Instituto de Física de Materiais 
Avançados, Nanotecnologia e 

Fotónica (IFIMUP) 

Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto 

IFIMUP (FCUP), CF-UM-UP (FCUP), 
CeFEMA (IST/Lisboa) 

LAQV/REQUIMTE 
Laboratório Associado para a 

Química Verde - Tecnologias e 
Processos Limpos 

Laboratório Associado para a 
Química Verde - Tecnologias e 
Processos Limpos (REQUIMTE) 

REQUIMTE - Rede de 
Química e Tecnologia 

REQUIMTE, U.Nova de Lisboa, 
U.Aveiro, U.Coimbra, U.Évora, UTAD, 
P.PORTO, VICARTE - Vidro e Cerâmica 

para as Artes 

i3S 
Instituto de Investigação e 

Inovação em Saúde 
Instituto de Investigação e 
Inovação em Saúde (i3S) 

Instituto de Investigação e 
Inovação em Saúde da 

Universidade do Porto - 
Associação 

i3S, IPO-Porto, Centro Hospitalar 
Porto, CHU de São João 

ITR 
Laboratório para a Investigação 
Integrativa e translacional em 

Saúde Populacional 

Unidade de Investigação em 
Epidemiologia (EPIUnit) - Instituto 

de Saúde Pública 

Instituto de Saúde Pública 
da Universidade do Porto 

(ISPUP) 

EPIUnit (ISPUP), UMIB (ICBAS), CIAFEL 
(FADEUP) 

IT Instituto de Telecomunicações Instituto de Telecomunicações (IT) 
Instituto de 

Telecomunicações 

IT, U.Porto, U.Aveiro, U.Coimbra, 
U.Lisboa, U.Covilhã, Lab Leira, ISCTE-

IUL, Nokia, Altice 

LAETA 
Laboratório Associado em 

Energia, Transportes e 
Aeroespacial 

Laboratório Associado de Energia, 
Transportes e Aeronáutica (LAETA) 

INEGI - Instituto de Ciência 
e Inovação em Engenharia 

Mecânica e Engenharia 
Industrial 

LAETA (INEGI), IDMEC (IST/UL), ADAI 
(UC), AEROG (UBI) 

InBIO 
Rede de Investigação em 
Biodiversidade e Biologia 

Evolutiva 

Rede de Investigação em 
Biodiversidade e Biologia Evolutiva 

(InBIO) 

ICETA - Instituto de 
Ciências, Tecnologias e 

Agroambiente da 
Universidade do Porto 

InBIO (ICETA), Centro de Ecologia 
Aplicada (ISA/UL), U.Lisboa, U.Açores 

INESC TEC 

INESC TEC - Instituto de 
Engenharia de Sistemas e 

Computadores, Tecnologia e 
Ciência 

INESC TEC - INESC Tecnologia e 
Ciência 

Inesc Tec - Instituto de 
Engenharia de Sistemas e 

Computadores, Tecnologia 
e Ciência 

INESC TEC, FEUP, FCUP, U.Minho, 
UTAD, P.PORTO 

QUADRO 5. LABORATÓRIOS ASSOCIADOS COM ENVOLVIMENTO U.PORTO 
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Acrónimo Designação LA Instituição Proponente 
Instituição Gestão 

Principal 
Participantes 

IMS 
Instituto de Ciências 

Moleculares 
Centro de Química Estrutural (CQE) 

Associação do Instituto 
Superior Técnico para a 

Investigação e o 
Desenvolvimento 

CQE, CQC (U.Coimbra), CIQUP (FCUP) 

LASI 
Laboratório Associado de 

Sistemas Inteligentes 
Centro de Investigação ALGORITMI 

(ALGORITMI) 
Universidade do Minho 

ALGORITMI, IPC-U.Minho, 2AI-IPCA, 
CMUP-FCUP, LIACC-FEUP, CISTER-

ISEP, GECAD-ISEP, IEETA-UA, TEMA-
UA, CIBIT-UC, CISUC-UC, CTS-UNL, 

UNIDEMI-UNL 

CIMAR LA 
Centro de Investigação Marinha 

e Ambiental 
Centro de Ciências do Mar do 

Algarve (CCMAR) 
Centro de Ciências do Mar 

CCMAR, CIIMAR (U.Porto, P.Porto, 
U.Fernando Pessoa, U.Madeira), 

CCMAR (U.Algarve, IPMA) 

AL4AnimalS 
Laboratório Associado para 
Ciência Animal e Veterinária 

Centro de Investigação 
Interdisciplinar em Sanidade 

Animal (CIISA) 

Faculdade de Medicina 
Veterinária 

CIISA, CECA (ICETA-U.Porto), CECAV 
(UTAD) 

Inov4Agro 
Instituto de inovação, 

capacitação e sustentabilidade 
da produção agroalimentar 

Centro de Investigação e de 
Tecnologias AgroAmbientais e 

Biológicas (CITAB) 

Universidade de Trásos-
Montes e Alto Douro 

CITAB, GreenU.Porto (FCUP) 

i4HB 
Instituto para a Saúde e a 

Bioeconomia 
Instituto de Bioengenharia e 

Biociências (IBB) 

Associação do Instituto 
Superior Técnico para a 

Investigação e o 
Desenvolvimento 

iBB (IST/Lisboa), INESC MN, UCIBIO 
(REQUIMTE) 

QUADRO 5. LABORATÓRIOS ASSOCIADOS COM ENVOLVIMENTO U.PORTO (CONTINUAÇÃO) 

 

 

TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E 

EMPREENDEDORISMO 

EI1 | EP6 | TI1 | TP4 | TP5 | TP6 | TP8 

 
 

A U.Porto continuará a dinamizar uma série de 
atividades de capacitação para o empreendedorismo 
com impacto, incluindo a organização de programas 
de ignição e de aceleração de negócios com base no 
conhecimento científico e tecnológico existente, no 
contexto do projeto UI-CAN, financiado pelo 
Compete 2020.  

Este projeto assume particular relevância na 
consolidação do ecossistema de transferência de 
conhecimento da U.Porto, na medida em que 
mobiliza sete universidades: Aveiro, Beira Interior, 

Coimbra, Évora, Minho (TecMinho), Porto e Trás-os-
Montes e Alto Douro, que contam já com uma larga 
experiência no apoio ao empreendedorismo e à 
criação de novas empresas. 

No âmbito deste projeto, cofinanciado pelo 
COMPETE 2020, através do Fundo Social Europeu, 
pretende-se promover troca de experiências e boas 
práticas no contexto português em matéria de 
empreendedorismo; promover sinergias e ganhar 
massa crítica para o desenvolvimento de atividades 
conjuntas, que contribuam para a promoção do 
espírito empreendedor e para a criação de novas 
empresas e, simultaneamente, respondam aos 
desafios societais. 
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Entre estas iniciativas, destaca-se também o regresso 
do iUP25k, o concurso de ideias de negócio da 
U.Porto, apoiado pelo projeto UI-CAN e pelo 
Santander Universidades. Após a realização da 7ª 
edição do concurso em 2016, o iUP25k volta em força 
e com mais ambição: pretende-se ir além da 
distribuição de 25 mil euros em prémios para 
estimular e capacitar projetos empreendedores que 
tenham impacto nos 17 ODS. O iUP25k dará ainda 
acesso a uma final nacional, a organizar em 2022 
pelas 7 universidades parceiras do projeto.  

 

Serão ainda reforçadas as ações de capacitação e 
aceleração, encontros de mentores e visitas a 
ecossistemas empreendedores nacionais e 
internacionais.  

Também na área da Inovação e empreendedorismo, 
destaca-se o projeto INVENTHEI, financiado no 
âmbito da HEI Initiative: Innovation Capacity Building 
for Higher Education do EIT (European Institute of 
Innovation and Technology). O consórcio 
internacional coordenado pela FEUP, com a 
colaboração da FFUP, do Centro de Competências em 
Envelhecimento Ativo e Saudável, da Reitoria e da 
UPTEC, mobilizou um financiamento de 1,2 milhões 
de Euros destinados a capacitar as entidades do 
consórcio em matéria de inovação e 
empreendedorismo. 

Mais precisamente, espera-se capacitar os 
estudantes do consórcio através de programas de 
aprendizagem e mentoria, centrados na formação e 
no envolvimento de estudantes e pessoal (pilar da 
educação); no fornecimento de infraestruturas de 

ensaio e investigação orientada para a inovação (pilar 
da inovação); e programas de colaboração e 
intercâmbio entre indústria, investigação e academia 
(pilar empresarial). 

PROGRAMA EUROPEU DE CAPACITAÇÃO NAS 

ÁREAS DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO 

EI1 | EP6 | TI1 | TP4 | TP5 | TP8 

   
 

Em 2022, a U.Porto, em colaboração com o Município 
do Porto e uma entidade internacional, perspetiva 
acolher um programa europeu de grande dimensão, 
desenhando para acolher na Universidade e na 
cidade centenas de estudantes das mais prestigiadas 
Universidades do mundo, bem como académicos, 
empresários e empreendedores de sucesso.  

 
Este programa pretende reforçar a imagem da cidade 
e da Universidade no panorama internacional da 
inovação e empreendedorismo de base tecnológica, 
afirmando a centralidade da U.Porto e das duas 
estruturas de promoção da inovação e 
empreendedorismo. Será também uma 
oportunidade para, em estreita colaboração com o 
município e com outras forças vivas da cidade em 
matéria de inovação, contribuir para a projeção 
internacional da marca Porto Innovation District.  

No âmbito desta iniciativa e beneficiando da 
presença de uma comunidade internacional 
particularmente ativa em matéria de 
empreendedorismo, espera-se ainda que surjam 
oportunidades para organizar iniciativas que possam 
dar a conhecer a elevada qualidade do talento 
created in U.Porto, promover a dinâmica das spin-offs 
e start-ups do ecossistema, bem como evidenciar 
linhas de investigação com maior potencial para o 
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desenvolvimento de soluções inovadoras e 
produtos/serviços orientados para o mercado. 

 

PROMOÇÃO DA EMPREGABILIDADE E 

APROXIMAÇÃO ÀS EMPRESAS 

EI1 | EF2 | EF3 | EP4 | EP5 | EP6 | EP7 | EP10 | 
TP5 | TP6 | TP8 
 

  
 

Em 2022 continuar-se-á a apostar nas atividades 
orientadas para o desenvolvimento de carreira e 
promoção da maior empregabilidade dos estudantes 
e graduados da U.Porto face às exigências 
emergentes do mercado de trabalho, através da 
consolidação do grupo de trabalho para a 
Empregabilidade e da criação de uma Comunidade 
para a Carreira na U.Porto envolvendo, entre outros, 
toda a comunidade académica, parceiros nacionais e 
internacionais, entidades empregadoras e 
organizações.   

Visa-se, assim: 

a) Criar e desenvolver uma rede de parceiros da 
U.Porto, incluindo alumni, empresas, 
empresários, instituições e organizações sociais e 
económicas, entre outros intervenientes, 
consolidando a marca Talento e Carreira U.Porto; 

b) Mapear e disseminar bons exemplos e práticas de 
empregabilidade e serviços de carreira das 
diferentes faculdades;  

c) Realizar encontros mensais para reflexão sobre os 
desafios e tendências emergentes no mercado de 
trabalho e na área do desenvolvimento de 
carreira e life-design e co-construção de princípios 
orientadores (estratégicos) para esta área; 

d) Construir iniciativas inovadoras, diferenciadoras, 
em larga escala e customizáveis às necessidades 
dos diferentes públicos-alvo, nomeadamente:  

criação conjunta do programa de mentoria 
profissional na U.Porto, alargado a todos os ciclos 
de estudos e estudantes, para melhor integração 
profissional; do programa de job shadowing para 
estudantes dos primeiros anos de curso 
explorarem perfis e saídas profissionais e 
programa de apoio ao desenvolvimento de 
carreira para doutorandos e doutorados; 

e) Organizar eventos que envolvam IES nacionais e 
internacionais (estudantes, docentes, alumni, 
investigadores, técnicos), tecido empresarial e 
outras entidades/organizações empregadoras, e 
organismos que apoiam a cooperação nacional e 
internacional em temas de empregabilidade, 
empreendedorismo, desenvolvimento pessoal.  

Destaca-se nesta área a realização da 2ª edição da 
Internacional Meeting and Conference for Career 
Services com vista a discutir, refletir e aprofundar 
com parceiros nacionais e internacionais temas 
relacionados com a evolução dos serviços de carreira 
e as tendências emergentes, face ao contexto de 
volatilidade do mercado de trabalho. Espera-se que 
esta conferência internacional, a ser realizada em 
conjunto com a Fórum Estudante/Consórcio Maior 
Empregabilidade, possa contar com a participação 
não só de serviços de carreira de IES, mas também de 
organismos públicos, empresas, docentes, 
investigadores, estudantes e alumni, integrando 
sessões práticas sobre a evolução do mercado de 
trabalho, empreendedorismo e carreiras científicas. 

 

A realização do programa ConnectiON - evento de 
meet-up e networking entre entidades empregadoras 
e estudantes/alumni será outra aposta que surge da 
necessidade de criar conexões e maior engagement 
entre a comunidade académica e entidades 
empregadoras. Este evento mensal será realizado em 
articulação com as UO, visando proporcionar aos 
estudantes mais oportunidades para conhecer e 
experienciar o mundo do trabalho e para desenvolver 
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competências necessárias para as profissões e 
trabalhos futuros.   

Será também uma forma de trazer à U.Porto 
empresas nacionais e internacionais que pretendam 
contactar, conhecer e recrutar vários perfis de 
estudantes/alumni. Ao possibilitar que as empresas 
desenhem o programa do evento e definem e 
selecionem o público alvo do mesmo, possibilitamos 
a customização e personalização do momento de 
networking entre empresa e estudantes. 

 

 

CÍRCULO UNIVERSITÁRIO 

EI1 | EF3 | EP4 | EP6 | EP7 | IF3 | TF2 | TF3 | 
TP4 | TP5 | TP6 | TP8  

   
 

Em 2022, no âmbito da estratégia de aproximação da 
U.Porto a públicos mais diversificados, com especial 
incidência nos alumni, empresas, públicos pré-
universitários e outros atores da sociedade civil, 
destaca-se a estratégia de revitalização do Círculo 
Universitário e, em particular, da Casa Primo 
Madeira, imóvel histórico em que está sedeado. 

 

Esta estrutura é agora um centro funcional da 
Reitoria, vocacionado para a divulgação institucional 
da U.Porto e para o reforço da ligação com os seus 

alumni. A visão por detrás deste projeto inovador é a 
de promover um “regresso a casa”, assumindo que os 
alumni da U.Porto estão ativa e eternamente unidos 
numa rede global de apoio e de confiança. 

Assim, o novo desígnio do Círculo Universitário é o de 
promover iniciativas que permitam reforçar, junto 
dos alumni, o sentido de pertença e o orgulho em 
continuar a fazer parte da comunidade U.Porto, a sua 
alma mater, construindo assim uma comunidade 
orgulhosa, inspirada e motivada, de pessoas 
determinadas a fazer deste um mundo melhor. 

 

No âmbito deste projeto de revitalização do Círculo 
Universitário pretende-se também tirar partido (e 
contribuir para a valorização) do recente projeto para 
“dar vida” aos jardins do Campo Alegre.  

 
O Parque Botânico do Campo Alegre é composto 
pelos diferentes espaços verdes na FCUP: o Jardim 
Silvestre; o Jardim Mediterrânico, o Jardim do 
Fosso e o Pinhal dos Cedros, e pelos jardins da Casa 
Primo Madeira e jardim Burmester, que pertencem à 
Universidade do Porto. Este parque botânico, que 
poderá vir a estender-se às Faculdades de Letras e de 
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Arquitetura pretende contribuir para o aumento da 
qualidade de vida no campus U. Porto e na a cidade, 
ao mesmo tempo que se apresenta com o um projeto 
científico no qual estão previstas “ações de 
plantação, de erradicação de espécies invasoras, de 
construção de elementos de sinalética, e 
procedimentos de manutenção da estrutura verde”, 
conforme referido pelo responsável do projeto. 

 

CASA COMUM 

EP6| EP7| TI1 |TP7 |C6   

 

A Casa Comum continuará a afirmar-se pela 
qualidade e relevância da sua programação cultural, 
oferecendo à comunidade académica e à região um 
conjunto diversificado de atividades dirigidas a 
diferentes públicos. Destaca-se as que se realizarão 
semanal ou mensalmente: 1) Ciclo de concertos de 
música clássica “Música na Cidade”; 2) “Paula Guerra 
à Conversa com... [um grupo de rock/música 
alternativa]; 3) ciclo de poesia “Ouvir. (parceria Porto 
Editora)”; 4) “Encenações Imaginárias” (Parceria 
Seiva Trupe); Ciclos de Cinema (parceria com vários 
Festivais). Deverá ser ainda sublinhada, no âmbito da 
programação cultural, a relevância de que se 
revestirão para a cidade as atividades culturais e 
científicas a oferecer no mês de julho no âmbito das 
“Noites no Pátio do Museu”.  

A Casa Comum continuará também a oferecer, nas 
Galerias I e II, exposições de grande qualidade, com 
um vasto programa de ativação (palestras, mesas-
redondas, workshops) versando sobre temas 
relevantes para a comunidade académica e 
preparadas para o acolhimento de públicos com 
necessidades especiais. No seu Auditório, a Casa 
Comum albergará o projeto “Casa Comum do Rock 
Português”, com exposições associadas; e várias 
iniciativas visarão a valorização do património 
académico, com particular atenção ao Edifício 
Histórico da U.Porto e aos diferentes espaços e 
núcleos museológicos da Universidade. 

A Casa Comum continuará, naturalmente, a afirmar-
se como espaço privilegiado para o acolhimento de 
eventos protagonizados pelos Grupos de Extensão da 
U.Porto, e promoverá a cultura musical através da 
criação do projeto “Ópera Aberta”.  

Os Podcasts Casa Comum continuarão a dar 
visibilidade à investigação e aos projetos culturais 
desenvolvidos no seio da Universidade, ou por 
parceiros seus, esperando-se que atinja, em 2022, os 
500 episódios publicados. Também a Newsletter, que 
em 2022 chegará semanalmente a toda a 
Comunidade Académica, se afirmará como um 
potente meio de divulgação das atividades científicas, 
culturais e artísticas da U.Porto.  

 
Os dois maiores destaques da Casa Comum deverão 
ser dados, contudo, ao projeto do CORREDOR 
CULTURAL DO PORTO e às novas UCs de 
Competências Transversais a promover a partir de 
fevereiro de 2022.  

O CORREDOR CULTURAL DO PORTO garantirá a 
entrada gratuita, ou a preços muito reduzidos, a 
todos os estudantes universitários ERASMUS+ em 
mais de 50 estruturas museológicas ou de espetáculo 
da região. Ao longo de 2022, trabalhar-se-á no 
sentido da expansão do CORREDOR a outros 
territórios, nacionais e internacionais. Associadas a 
esta iniciativa estarão as parcerias que serão 
promovidas pela Comissão Especializada de Arte e 
Cultura do CRUP, liderada pela U.Porto. 

A ideia de que os estudantes devem incluir, no seu 
percurso universitário, aprendizagens concretizadas 
fora de portas presidirá às novas UCs de 
Competências Transversais (3 ECTS) propostas e 
apoiadas pela Casa Comum, e que levarão os 
estudantes ao TNSJ, ao MNSR, à Casa da Música e ao 
Jardim Botânico.  
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MHNC-U.PORTO 

TI1 | TP5 |TP7 |C5 |C6  

 

Sabendo-se que apenas em 2027 o projeto do MHNC 
se encontrará concluído na sua totalidade, importa 
destacar, em 2022, as obras em curso, o programa 
previsto para a investigação e o tratamento das 
coleções, e as atividades culturais e de comunicação 
de ciência.  

 

Iniciar-se-á a delineação de um programa de 
requalificação para a Estação Zoológica Marítima Dr. 
Augusto Nobre, o quarto núcleo do MHNC. No 
Edifício Histórico, será concluída mais uma fase de 
requalificação das instalações, permitindo a abertura 
de uma nova área de exposição permanente.  

 
Quanto à investigação e tratamento de coleções, 
prevê-se que pelo menos 70% da coleção 
entomológica seja transferida para novas caixas e 
totalmente catalogada em 2022. Proceder-se-á à 
recuperação, reacondicionamento e catalogação da 
coleção geológica e mineralógica, à finalização da 
catalogação total das coleções de vertebrados e à 

recuperação total das coleções de esqueletos 
animais. Será efetuada uma expedição a Angola 
(bolsa Explorador National Geographic atribuída a 
Luis Ceríaco), que resultará em novas coleções e 
momentos de divulgação e produção de material, 
para além de trabalho de campo variado em Angola, 
São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau. Serão acolhidos 
diversos projetos de doutoramento e pós-
doutoramento, e publicados vários artigos em 
preparação sobre as coleções do museu. 

As principais atividades culturais, científicas e de 
comunicação de ciência serão a abertura de uma 
grande exposição no Polo Central, a abertura de 
várias exposições temporárias para dinamização da 
Galeria da Biodiversidade, o acolhimento de mais um 
projeto de luzes e som da OCUBO, na senda do 
projeto Magical Garden.  

 

Será disponibilizado para acesso público da base de 
dados de coleções do Museu. Apostar-se-á no reforço 
e diversificação da oferta educativa, quer no 
Laboratório Ferreira da Silva, quer através da nova 
carrinha-laboratório. Será implementado um projeto 
de trabalho em rede com os Museus de História 
Natural e da Ciência de Lisboa e de Coimbra, a nível 
das suas representações digitais, no âmbito do 
Programa ProMuseus. Em 2022 será lançado um 
programa de ciência cidadã baseado na transcrição, 
descrição e interpretação colaborativa do acervo 
documental do Museu. Terá lugar o lançamento 
mundial do projeto “A Biomorph for Desmond 
Morris”. 
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Prosseguirá a colaboração recentemente iniciada 
com o Museu Nacional do Rio de Janeiro, prevendo-
se a organização de um workshop com vários 
especialistas envolvidos na construção da Galeria da 
Biodiversidade da U.Porto. Será delineada uma 
estratégia de reconstrução do acervo daquele museu 
carioca, contemplando a realização de campanhas de 
colheita sistemáticas e oferecendo um diagnóstico da 
biodiversidade local. Esta parceria poderá conduzir à 
instalação de uma Galeria da Biodiversidade no Rio 
de Janeiro segundo a filosofia museológica da Galeria 
da Biodiversidade da U.Porto.  

O MHNC, em parceria com o jornal “Público”, irá 
divulgar o património museológico da U.Porto 
através da publicação semanal de artigos ilustrados 
de grande formato, dando a conhecer objetos 
excecionais das suas coleções, promovendo assim a 
aproximação do público ao MHNC. Serão 
apresentadas fantásticas histórias sobre a vida, nas 
suas componentes natural e cultural, revelando-se a 
narrativa subjacente ao projeto de (re)construção do 
Museu.   

 

CASA-MUSEU ABEL SALAZAR 

TI1 |TP7 |C5  

 

O próximo ano será transformador para a Casa-
Museu Abel Salazar (CMAS), com uma narrativa 
museológica renovada e a reformulação da sua 
estratégia cultural e científica de acordo com os mais 
exigentes padrões internacionais.  

Serão efetuadas obras nos espaços das reservas da 
CMAS com apoio do programa ProMuseus. Seguir-se-
ão outras obras que servirão os desígnios do Plano 
Estratégico, que estará na base de propostas de 
parceria ao Município de Matosinhos e outras 

instituições do concelho. O objetivo será tornar as 
atividades da CMAS relevantes simultaneamente 
para a Academia e para a região.  As obras não 
impedirão a concretização do ambicioso programa 
expositivo, com curadoria de Sílvia Simões, e que 
coloca a investigação e a obra artística de Abel Salazar 
em diálogo com a arte contemporânea.  

 

Em 2022, a CMAS dará continuidade às atividades do 
seu Serviço de Mediação, diversificando a sua oferta 
e vocacionando-a não só para a comunidade local, 
nomeadamente as escolas do Agrupamento Abel 
Salazar, mas também para a comunidade U.Porto. Em 
todos os momentos se procurará evidenciar o caráter 
pioneiro da investigação científica e da produção 
artística de Abel Salazar, pondo-se a ênfase na 
dimensão cívica do médico, pintor, escritor e 
pensador.  

 

U.PORTO PRESS 

TI1 | TP7 

 

Com sessenta livros publicados nos últimos três anos 
e uma estratégia editorial estabilizada em nove 
coleções, a U.Porto Press continuará a afirmar-se 
como a montra da produção científica, artística e 
humanística da U.Porto.  

Será dado destaque aos cinco livros a publicar no 
âmbito da coleção “Transversal”, um projeto com 
grande potencial de crescimento, e que resulta de 
parcerias com as UOs e UIs da U.Porto; e também aos 
três livros previstos para a coleção “Fora de Série” 
que, com as suas três linhas de Ficção, Poesia e Teatro 
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— subordinadas ao desígnio da divulgação científica 
—, configuram um instrumento de disseminação do 
conhecimento produzido na U.Porto.  

 

A aposta nos estudos de língua portuguesa através da 
coleção “Uma Língua com Vista para o mar” irá trazer 
a reedição de um volume esgotado de Óscar Lopes 
(“A Gramática Simbólica do Português”) bem como 
um novo livro reunindo investigadores brasileiros e 
portugueses em torno da reflexão sobre a 
diversidade da língua, tal como aconteceu com o 1.º 
volume da coleção “Línguas em Português: A 
Lusofonia numa Visão Crítica”. 

 

INSTITUTO PERNAMBUCO-PORTO  

TI1 | TP4 | TP5 | TP7 | TP8 

   

O próximo ano marcará o início da utilização regular 
das instalações do Instituto Pernambuco-Porto, na 
sequência do protocolo estabelecido entre a 
Universidade e o Instituto. Neste espaço, pretende-se 
dinamizar várias iniciativas de âmbito cultural e o 
desenvolvimento de um programa científico-cultural 
que potencie não só a utilização das instalações do 
Instituto, como também a promoção dos contactos 
da Universidade com instituições académicas e 
culturais dos países de língua portuguesa, com 
destaque para o Brasil. 

 
 
 
 

PROMOÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

EI1 | EP4 | EP5 | EP10 | TI1 | TP7 

    

O lançamento de mais 2 volumes da coleção “Uma 
Língua Com Vista para o Mar. Estudos de Língua 
Portuguesa” (U.Porto Press), o reforço do Portal da 
Língua Portuguesa da Universidade do Porto, a 
intensificação das parcerias e colaborações com 
instituições internacionais de promoção da língua 
portuguesa, nomeadamente com o Instituto Camões, 
o IILP e com universidades de países de língua 
portuguesa, são exemplos das inúmeras iniciativas 
que decorrerão em 2022. 

 
 

INSTITUTO CONFÚCIO 

TI1 | TP4 | TP5 | TP7 | TP8 

   

O Instituto Confúcio da U.Porto consolidará a sua 
posição enquanto parceiro privilegiado. Em 2022 irá 
alargar as aulas de Mandarim a todos os níveis de 
língua, incluindo as aulas especiais de mandarim para 
crianças e jovens. Espera-se que com a gradual 
retoma à atividade presencial, seja possível afirmar 
este Instituto como local privilegiado para as aulas, as 
atividades culturais promovidas pelo Instituto e como 
ponto de referência na Área Metropolitana do Porto 
para a divulgação de temas de cultura chinesa. 

Perspetiva-se ainda um maior envolvimento no 
projeto de cooperação EURO-ASIA para acolhimento 
de estudantes de pós-graduação de universidades 
chinesas que pretendam aprofundar na U.Porto 
conhecimentos científicos em áreas diversificadas. 
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APROXIMAÇÃO A PÚBLICOS MAIS JOVENS 

EP4 | EP6 | EP10 |  TI1 | TP7 

   

Será dada especial relevância ao trabalho da 
Universidade nas ações de divulgação de ciência 
junto de públicos diversos, em particular junto de 
públicos mais jovens, tendo em vista promover uma 
educação de qualidade, participar ativamente na 
formação de cidadãos responsáveis e abrir novos 
horizontes de reflexão e criatividade.  

 
Nesta área de intervenção, espera-se que 2022 
permita retomar em pleno iniciativas emblemáticas 
como a Mostra da U.Porto (realizada virtualmente 
em 2021) e a Universidade Júnior, voltando a 
desenvolver ações de maior dimensão. Espera-se 
assim que seja possível retomar o programa alargado 
de atividades com a participação de milhares de 
estudantes entre o 5º e o 11º ano de escolaridade.  

Este programa alargado pretende desenvolver o 
gosto pelo conhecimento em múltiplas áreas, 
particularmente as abrangidas pela U.Porto, 
promovendo a familiarização com o ambiente 

académico, contribuindo para uma decisão 
vocacional mais informada e procurando estimular a 
vontade de continuar os estudos no ensino superior. 

 

DESPORTO NA U.PORTO 

EP6 | EP8 | IP7 | C4 | C5 

 
 

Em 2022, a U.Porto vai alargar a sua oferta 
desportiva. Serão divulgadas oportunidades de 
prática desportiva de forma transversal nos 3 polos, 
com maior comodidade e acessibilidade aos 
programas por toda a comunidade académica. 
Beneficiando de um conjunto de intervenções 
estruturais que têm vindo a ser asseguradas no 
Estádio Universitário, o Centro de Desporto da 
U.Porto vai lançar o Programa UPfit neste complexo, 
com a disponibilização de um espaço de prática 
desportiva diferenciada, com capacidade para 
acolher cerca de 300 utentes por dia.  

Além da prossecução dos vários programas de 
exercício físico, e alinhada com as prioridades da 
Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa 2020-
2030, a Universidade vai reforçar a promoção do 
Programa U-Bike, com particular destaque para a 
sensibilização dos mais jovens para a importância da 
sustentabilidade ambiental e a neutralidade 
carbónica, associadas a hábitos de vida ativa.  
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Em 2022, e a assinalar o Ano Europeu da Juventude 
na área do Desporto, a U.Porto vai acolher o 
Congresso Internacional de Serviços Desportivos 
Europeus, o qual contará com cerca de 200 
participantes de mais de 100 universidades 
Europeias, contribuindo para o reforço da 
internacionalização institucional neste domínio. 

 

ALOJAMENTO E AÇÃO SOCIAL 

EI1 | EP4 | EP9 | C5 

     

   

Em 2022, prosseguir-se-á o investimento na 
reabilitação e expansão da oferta de alojamento dos 
SASUP.  

Pese embora a U.Porto tenha uma capacidade 
instalada em residências de estudantes de cerca de 
1000 camas, face às novas necessidades e exigências 
e face evolução do mercado habitacional na Área 
Metropolitana do Porto, a oferta de alojamento 
estudantil deve ser incrementada e melhorada. 
Concluída a reabilitação da Residência Alberto 
Amaral, está já orçamentada a intervenção na 
Residência da Carvalhosa.  

 

Estando cientes do reflexo que as condições de 
alojamento têm no desempenho académico e social, 
é objetivo da U.Porto o desenvolvimento de projetos 
de novas residências de estudantes tendo em vista o 
bem estar dos utentes, aproveitando as 
oportunidades de financiamento do PRR. Assim, em 
2022 serão elaborados projetos de residências de 
estudantes modernas, dando primazia a criação de 
espaços aprazíveis para o descanso, estudo e lazer. 
Algumas das residências de estudantes previstas 
contam também com instalações desportivas do 
CDUP, propiciando o estilo de via saudável aos 
estudantes da U.Porto. 

Complementarmente, será continuado o esforço de 
celebração de protocolos com entidades do setor 
privado e social para a obtenção de condições 
vantajosas de alojamento para a Comunidade 
U.Porto. 

 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

EI1| EP9| C6 

     

 

Na Responsabilidade Social, dar-se-á continuidade ao 
apoio às atividades das associações de estudantes e 
de outras iniciativas de associativismo estudantil, 
outrossim ao desenvolvimento da parceria 
estratégica com a FAP, quer para a promoção do 
evento Tomorrow Summit, quer para o 
desenvolvimento de atividades de interesse comum 
nas áreas da cultura, desporto, empreendedorismo, 
empregabilidade, responsabilidade social, promoção 
da saúde, transferência de tecnologia, disseminação 
de conhecimento e cultura académica. 

Em 2022 serão também disponibilizadas instalações 
provisórias ao Grupo Constitutivo da Casa do Pessoal 
da U.Porto e será dado início ao projeto de 
reabilitação do edifício situado na Rua do Mirante, 
com vista à sua utilização em projetos e iniciativas de 
responsabilidade social, prevendo também áreas 
para as instalações definitivas da Casa de Pessoal.  
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Destaca-se em 2022 a organização do Encontro sobre 
Responsabilidade Social Universitária, com a 
participação de António Sampaio da Nóvoa e Helen 
Kopnina. 

Um dos principais resultados do projeto será a 
elaboração do Plano de Igualdade de Género da 
U.Porto.   

 
Continuarão a ser desenvolvidas iniciativas, projetos 
e estudos que permitam à Universidade afirmar-se 
cada vez mais como um espaço inclusivo. Neste 
âmbito, destaca-se o projeto RESET (financiado pelo 
programa Horizonte 2020 da Comissão Europeia) 
iniciado em 2021, com uma duração de quatro anos 
e um orçamento global de 3 milhões de euros, focado 
no combate às barreiras sistémicas e culturais às 
carreiras científicas de mulheres em investigação e na 
academia. Para tal, pretende-se promover uma 
participação alargada das mulheres a todos os níveis, 
incluindo em posições de liderança estratégica e 
científica, bem como a inclusão das questões do 
género nas atividades de investigação e inovação. 

 

Ainda no domínio da afirmação da U.Porto como um 
espaço inclusivo, destacam-se várias iniciativas para a 
inclusão de membros da comunidade académica com 
algum tipo de vulnerabilidade, trabalhando 
dimensões como a vida quotidiana no campus 
U.Porto, as especificidades em matéria de 
empregabilidade e gestão de carreiras profissionais e 
o acesso a oportunidades de internacionalização na 

educação, com especial destaque para as muitas 
iniciativas planeadas a este nível no âmbito da aliança 
EUGLOH. 

 

 

VALORIZAÇÃO DO PESSOAL 

EP8 | IP7 | C4 

 

As pessoas continuam a ser o mais importante ativo 
para o desenvolvimento da Universidade e das suas 
atribuições. Como tal, considerando o 
enquadramento legislativo existente, procurar-se-á 
contribuir para a valorização das carreiras do pessoal 
da U.Porto. 

No que concerne ao pessoal docente, será estudado 
a possibilidade de abertura de novos concursos, 
considerando quer as oportunidades no âmbito do 
rejuvenescimento do quadro docente (com a 
perspetiva de um número significativo de 
aposentações nos próximos anos), quer as 
oportunidades para o lançamento de uma nova fase 
de concursos de promoção, em função do 
enquadramento legislativo existente. 

No que respeita ao pessoal investigador, consolidar-
se-á a a implementação Regulamento do Pessoal de 
Investigação, de Ciência e de Tecnologia e encetar-se-
ão esforços para regularizar as situações de 
precariedade decorrentes do PREVPAP. 

Quanto ao pessoal técnico, iniciar-se-á um estudo 
com vista a considerar, em direito privado, uma 
carreira especial para pessoal de informática, 
almejando a atração e retenção de talento. No que 
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concerne à carreira de técnico superior, será 
priorizada, sempre que a experiência e qualificações 
dos candidatos assim o justifiquem, a consideração 
de posições remuneratórias compatíveis e ajustadas. 

No contexto da valorização do pessoal, prosseguir-se-
á o estudo de medidas que permitam uma maior 
conciliação entre a vida profissional e pessoal, 
incluindo a adoção de projetos-piloto de teletrabalho 
parcial.    

 

PLANO DE INVESTIMENTOS 

C1 | C3| C5| C6 

 

Para além das intervenções já programadas (vide 
destaques de Valorização do Património Edificado), 
pretende-se, na senda do acordo interorgânico 
celebrado em 2016, reunir projetos de remodelação, 
reabilitação, renovação ou ampliação infraestrutural 
com vista à elaboração de um novo plano transversal 
que identifique as prioridades de investimento para 
os próximos anos, aproveitando oportunidades de 
financiamento que possam ser contempladas no 
quadro comunitário 2021-2027, definindo outrossim 
a mobilização de financiamento interno para o 
cofinanciamento ou financiamento das intervenções.   

Paralelamente, serão desenvolvidos esforços no 
sentido de continuar a constituir reservas que 
permitam a expansão territorial da Universidade na 
Área Metropolitana do Porto. 

 

VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO EDIFICADO  

C5 

  

Em 2022 serão concluídas novas infraestruturas e 
iniciadas novas empreitadas. Relativamente às várias 
empreitadas que se encontram em curso, merecem 
especial destaque a conclusão da requalificação das 

instalações do MHNC-UP (Intervenção parcial II) e da 
empreitada do Parque Central da Asprela. 

Como já referido, está em curso a empreitada de 
requalificação das instalações do MHNC-UP, sendo 
expectável a sua conclusão no final do 1º semestre de 
2022. Esta empreitada permitirá dotar o Museu de 
História Natural e Ciência de instalações modernas, 
apelativas ao público em geral, e que constituirão um 
ponto de ligação da U.Porto com a sociedade civil. 

Adicionalmente, é intenção da U.Porto dar início a 
várias obras em 2022, com o objetivo de modernizar 
e qualificar o seu edificado. De entre as várias obras, 
destaca-se o início das seguintes empreitadas pelo 
facto de terem um carácter plurifuncional e de 
estarem prontas para lançamento: Edifício Abel 
Salazar, remodelação das bancadas do Estádio 
Universitário e Residência de Estudantes da 
Carvalhosa (já identificada anteriormente). 

 

PARQUE CENTRAL DA ASPRELA  

C5 | C6 

    

O Parque Central da Asprela, constitui um outro 
ambicioso complexo que vai passar a “ligar” as várias 
UOs e UIs da U.Porto no polo da Asprela. Projetando-
se numa área total superior a 60.000 m2, localizada 
entre a UPTEC e a FADEUP, o Parque Central da 
Asprela afirma-se como um espaço verde de eleição, 
propicio ao lazer, descanso e estudo. 
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EDIFÍCIO ABEL SALAZAR  

EP6 | EP7 | TI1 | TP5 | TP7 | C5 

   

A intervenção proposta no edifício Abel Salazar visa 
uma alteração funcional integral, de modo a torná-lo 
apto a receber ações de formação e de divulgação 
científica e cultural que se venham a desenvolver no 
âmbito do PRR.  

 
Assim, o edifício terá um carácter versátil, sendo 
utilizado pelas várias UOs, de modo a suprir as 
necessidades de espaços para a condução das ações 
de formação e divulgação. Para além dos aspetos 
referidos uma parte do Edifício Abel Salazar estará 
vinculada ao ICBAS. Este edifício constituirá uma 
porta de abertura da U.Porto à sociedade civil e à 
cidade, afirmando-se como um espaço privilegiado 
para a ações de divulgação científica, cultural e de 
intercâmbio de experiências, procurando assim 
contribuir para a missão da Universidade de 
incrementar a capacitação da sociedade para os 
desafios vindouros. 

 

INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS 

EI1| EP6| EP8 | IP7 | C4 | C5 

    

Neste âmbito, a U.Porto tem-se também empenhado 
na dotação de infraestruturas desportivas modernas 
e adequadas às atuais exigências societais. No 
seguimento das intervenções já realizadas, terá 
início, em 2022, a empreitada de remodelação das 
bancadas do Estádio Universitário, implicando 

também a modernização dos balneários e a 
construção de um edifício para instalação da sede do 
CDUP. 

 
A realização desta obra permitirá à U.Porto alcançar 
uma posição impar no que respeita às instalações 
desportivas colocadas à disposição da comunidade 
académica, fomentando a prática desportiva e o bem 
estar. 

 

OUTRAS INTERVENÇÕES PATRIMONIAIS 

EI1| EP7 | II1 | TP5 | TP8 | C5 

    

Ainda no decorrer de 2022 será iniciado um conjunto 
de novos projetos, os quais, em grau de maturidade 
distintos, permitirão perspetivar o desenvolvimento 
do parque edificado da U. Porto para os anos 
vindouros. Dado o seu grau de maturidade destacam-
se 3 projetos de grande relevo que terão início em 
2022, dependentes da existência de condições 
financeiras e de oportunidades de financiamento: o 
CISHA; o novo edifício da FLUP; e as Novas 
Residências de Estudantes (conforme já referido). 
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O CISHA será construído num terreno cedido pelo 
Município da Maia, situado em Moreira da Maia, e 
alcançando uma área total de cerca de 4,8 hectares. 
Estima-se que a área de construção bruta coberta 
seja de cerca de 11.000 m2, estando o projeto a cargo 
do CEFA – Centro de Estudos da Faculdade de 
Arquitetura. Este centro permitirá capacitar a U.Porto 
para o desenvolvimento de atividades letivas, 
conducentes aos vários graus académicos e também 
do âmbito da formação avançada ao longo da vida, de 
investigação científica e tecnológica no domínio da 
Saúde Global e, ainda, de transferência tecnológica e 
colaboração com o tecido empresarial. 

Já o novo Edifício da FLUP procura dar resposta às 
necessidades de infraestruturas para o 
desenvolvimento das atividades de ensino e 
investigação, prevendo-se dar início em 2022 ao 
projeto do novo edifício, adjacente às atuais 
instalações, contando com uma área de construção 
de cerca de 3500 m2. O edifício contará com 
instalações modernas para a realização de atividades 
de investigação, networking, um auditório de 250 
lugares e uma cafetaria e espaço social. O projeto de 
arquitetura e especialidades será conduzido pelo 
CEFA – Centro de Estudos da Faculdade de 
Arquitetura. 

 

Complementarmente, para garantir a qualidade das 
infraestruturas será necessário reforçar 
substancialmente a manutenção do parque edificado 
diversificado, onde coexistem edificações com idade 
e tipologias distintas. Pese embora as ações de 
manutenção regular do edificado estejam sob alçada 
das UOs, atendendo à idade média do edificado, urge 
a implementação de uma política de manutenção 
preventiva facilitando o planeamento financeiro e 
logístico das operações. Nesta área, cabe à Reitoria 
apoiar as ECs na implementação de tais políticas, 
materializadas numa estratégia consistente para 

gestão e implementação de boas práticas de gestão. 
Deste modo, foi já criada em 2020 uma base de dados 
para apoio à decisão em matéria de manutenção das 
infraestruturas físicas da U. Porto. Contudo, tal base 
de dados necessita de ser alimentada através de 
informação fornecida pelas ECs, operação que será 
dinamizada no decorrer do ano de 2022. 

 

SUSTENTABILIDADE 

C5 | C6 

     

Na área da sustentabilidade, para além dos esforços 
no sentido de assegurar um forte compromisso com 
comportamentos mais sustentáveis no campus 
U.Porto, assumirão também particular relevo as 
preocupações globais ao nível da gestão inteligente 
dos recursos energéticos. Assim, em 2022 será dada 
continuidade ao projeto, iniciado em 2018, de 
acompanhamento às UOs em matéria de gestão 
energética, através da elaboração de relatórios de 
acompanhamento; apoio na definição de 
necessidades e instalação de equipamentos de 
medição para posterior ligação à plataforma de 
monitorização de energia Kisense; acompanhamento 
de simulações energéticas e certificações energéticas 
tendo em vista a implementação de ações de 
melhoria em articulação com as UOs; apoio no pré-
dimensionamento de sistemas solares fotovoltaicos 
para autoconsumo, incluindo o fornecimento de 
especificações técnicas. 
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MELHORIA E RENOVAÇÃO INTEGRADA DAS 

INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÃO 

C2 | C3  

A U.Porto tem em curso um investimento 
significativo direcionado à melhoria e renovação da 
sua infraestrutura de redes de comunicação. Este 
esforço centra-se em três vertentes: a rede core, a 
rede WiFi e as redes locais.  

 
A rede CORE da U.Porto (backbone) interliga em anel 
os três campi da Universidade e os seus três centros 
de dados, providenciando acesso a serviços e 
conectividade Internet às UOs através da rede RCTS.  
A infraestrutura atual data de 2012 e começa a 
evidenciar a necessidade de upgrade tecnológico dos 
equipamentos da rede para se continuar a suportar 
as crescentes necessidades de comunicações. Estas 
resultam da maior oferta de cursos não conferentes 
de grau, designadamente no âmbito do PRR, de novas 
formas de interação e trabalho, e de aulas em 
formato de blended-learning, com sessões síncronas 
de videoconferência com um elevado número de 
participantes, dentro e fora do campus, que a 
realidade da pandemia impôs e que vieram para ficar. 
Os equipamentos da rede CORE serão renovados e as 
ligações no CORE e para a RCTS passarão de 10 para 
100Gbps, enquanto que as ligações para os 
datacenters passam a ser de 25Gbps. 

A rede wireless (WiFi) de toda a U.Porto dá suporte 
ao serviço eduroam da rede académica nacional e 
internacional. O número de dispositivos de rede WiFi 
(APs) atualmente instalados são, em muitos casos, 
insuficientes para uma cobertura aceitável, como na 
sua maioria estão em fim de vida e são já 
tecnologicamente inadequados para satisfazer as 
necessidades de um número cada vez maior de 
dispositivos a conectar-se diariamente e em 
simultâneo.  

 Para se fazer face às 
necessidades atuais e 
futuras, a rede wireless 
da U.Porto vai ser 

completamente 
restruturada e renovada 
em 2022.  Vão ser 

adquiridos 1000 novos APs para substituir ou reforçar 
os equipamentos atualmente em uso. Para fazer face 
aos locais de maior densidade de utilizadores e 
necessidades de largura de banda, como sejam 
anfiteatros, auditórios e outros locais frequentados 
por um número elevado de pessoas, serão instalados 
equipamentos que suportam a nova norma WiFi 6.   

As redes locais atuais de muitas UOs são constituídas 
por cablagem e elementos passivos e ativos de rede 
obsoletos e incapazes de dar suporte às atuais 
necessidades de ensino local e à distância, impedindo 
o pleno aproveitamento dos novos equipamentos de 
redes sem fios WiFi 6. Será feita a renovação de mais 
de 6000 pontos de rede e 200 ativos de rede 
(switches), um investimento que permitirá sinergias 
com os investimentos na renovação e melhoria da 
rede CORE e WiFi da U.Porto, assegurando uma maior 
capacidade de resposta futura às crescentes 
exigentes de comunicações de dados. 

 

PORTAL DA EDUCAÇÃO CONTÍNUA 

EI1| EP4| EP6| EP7 | C2 | C3  

 

A U.Porto goza de um excelente estatuto 
reputacional pela sua capacidade de formação 
avançada de qualidade num grande número de áreas 
científicas. Tal coloca-a numa posição privilegiada 
para contribuir para os esforços de formação e 
reconversão da população Portuguesa em inúmeras 
áreas do saber, incluindo as áreas STEAM, num 
enquadramento de formação ao longo da vida.  
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Este é um compromisso estratégico da U.Porto, 
refletido numa oferta extensa e diversificada de 
formação na qual se incluem as competências 
transversais também oferecidas aos cursos 
conferentes de grau. Para consolidar este objetivo, a 
U.Porto terá operacional em 2022 um novo portal, 
multilíngue, dedicado à educação contínua flexível. 
Este portal pretende ser apelativo para quem nos 
procura e, simultaneamente, agilizar a gestão da 
oferta educativa, gestão de candidaturas, pagamento 
de inscrições e integração com o sistema de 
informação da Universidade. Trata-se de um portal 
que espelha toda oferta formativa da Universidade, 
destacando também de forma individualizada as 
formações da responsabilidade de cada UO. 

 

PORTAIS COMUNICACIONAIS DAS FACULDADES 

EI1| EP4| EP6| EP7 | TP7 | C2 | C3  

 

Reconhecendo a importância da comunicação para a 
afirmação e notoriedade da U.Porto, ao longo dos 
últimos meses, a U.Porto tem estado a desenvolver 
um novo portal orientado a quem nos procura. Esta 
aposta é partilhada pelas UOs, que desejam 
comunicar de forma simples, intuitiva e apelativa, a 
sua oferta de cursos, assim como todas as atividades 
relevantes. 

 

 

Durante o primeiro semestre de 2022, ficarão 
disponíveis portais comunicacionais das faculdades 
centrados em informação de acesso livre.  Os 
produtores de informação terão à sua disposição um 
gestor de conteúdos amigável que facilitará a tarefa 
de manter a informação atualizada. Além da vertente 
comunicacional, a grande virtude destes novos 
portais será o fortalecimento e homogeneidade da 
imagem da U.Porto e das suas UOs. 

Esta aposta em portais comunicacionais permitirá 
separar a comunicação para o exterior da gestão 
académica e administrativa que caracteriza o sistema 
de informação da U.Porto. Permitirá ainda fazer a 
evolução do sistema de informação, no caso o 
Sigarra, melhorando o seu design, usabilidade e 
organização funcional dos múltiplos módulos que o 
compõem.  

 

GESTÃO DE HORÁRIOS  

C2 | C3  

A melhoria de funcionalidade e usabilidade da 
aplicação de apoio à construção de horários no 
Sigarra era um objetivo de há já vários anos. Tratava-
se de uma aplicação desenvolvida numa tecnologia já 
descontinuada e dependente de um único 
navegador, também em fim de vida, para funcionar. 
Encontra-se atualmente em curso o desenvolvimento 
de uma nova versão, mais ambiciosa, que associa a 
noção de horário escolar com a de calendário e 
eventos ou recursos que lhe podemos associar.   

A nova aplicação permite-nos trabalhar com base na 
ideia de calendário de forma muito flexível e de fácil 
parametrização, com vista a simplificar a gestão 
diária das atividades em curso nas EC da Universidade 
do Porto. Através de uma interface, tipo Google 
calendar, será possível proceder à definição de 
horários escolares, mas também efetuar reservas de 
recursos, marcação de exames, registo de sumários, 
impedimentos no horário letivo de docentes, etc. 
Nesta nova versão otimizamos e agilizamos a 
complexa tarefa de sincronização de todos estes 
eventos, facilitando e agilizando a gestão de 
calendários escolares. 
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GATEWAY DE PAGAMENTOS  

C2 | C3  

No âmbito da sua atividade, a Universidade tem 
necessidade de gerir de forma ágil o pagamento de 
serviços online. No que respeita a propinas tem-no 
feito de forma integrada no Sigarra através da 
geração e gestão de referências multibanco. No 
entanto, é ambição da U.Porto fornecer à sua 
comunidade académica, nos seus diferentes sistemas 
de informação, a escolha entre meios alternativos de 
pagamento. Para dar respostas a esta necessidade, 
está em desenvolvimento um sistema de gateway de 
gestão de pagamentos online para a U.Porto 
(GWPUP), que possibilite às diferentes UOs instanciar 
os contratos de pagamentos online com o provedor 
de serviços bancário mais favorável.  O gateway de 
pagamentos integrará com os sistemas de 
informação (incluindo Sigarra, Educação Contínua e 
Gestão de Eventos) para configurar e integrar 
diferentes soluções de pagamento online (e.g. cartão 
de crédito, referências multibanco débitos diretos e 
MBWay).  O GWPUP irá ainda facilitar e agilizar o 
recebimento de pagamentos internacionais. 

 

 

BUSINESS INTELLIGENCE  

C2 | C3  

No primeiro semestre de 2022, a U.Porto disporá de 
um sistema de Inteligência e Analítica (Business 
Intelligence & Analytics) inovador capaz de agregar 
informação de múltiplas fontes para proporcionar 
uma visão integrada da Universidade, apoiando 
processos de decisão suportados em informação 
rigorosa.  

 

Este desenvolvimento vai permitir centralizar toda a 
informação analítica e de gestão (indicadores, 
relatórios) de fontes internas e externas, desenvolver 
análises preditivas, automatizar processos de 
extração e recolha de dados base, automatizar 
processos de qualidade e auditoria dos dados e 
assegurar o acesso a indicadores de forma transversal 
e por perfil de utilizador. Numa primeira fase, será 
coberto um conjunto muito significativo de 
indicadores nas áreas de ensino, investigação, 
recursos-humanos, económico-financeira e terceira 
missão. Será disponibilizado um portal de indicadores 
com conteúdos pré-preparados (dashboards e 
relatórios) que satisfaçam as necessidades analíticas 
de órgãos de governo, órgãos de gestão, diretores de 
departamento, diretores de curso, regentes de 
unidades curriculares, etc. 

 
 

PLANO ESTRATÉGICO U.PORTO 2030 

C1 | C2 

 

O Plano Estratégico é um instrumento fundamental 
para concretizar a visão da U.Porto. Pela primeira vez, 
terá um horizonte temporal mais alargado do que o 
habitual quadriénio. O Plano partiu de uma discussão 
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participada sobre a visão estratégica da Universidade 
para 2030 e sobre o caminho a percorrer para a 
concretizar, pretendendo mobilizar a comunidade 
académica numa reflexão sobre as áreas centrais da 
missão da U.Porto. O processo tem evidenciado uma 
diversidade de perspetivas sobre o futuro da 
Universidade e sobre as áreas de intervenção 
prioritárias. 

 

Em 2022, uma vez concluída a discussão pública e a 
subsequente avaliação do Plano Estratégico U.Porto 
2030 no seio dos Órgãos de Governo da U.Porto, 
espera-se iniciar a implementação deste plano, tendo 
em vista a crescente afirmação e notoriedade da 
Universidade como uma instituição de excelência 
internacional na formação académica e cívica, na 
investigação e na inovação, aspirando a ser 
permanentemente reconhecida como uma 
instituição sustentável e com impacto na ciência e 
cultura, na sociedade e na economia. 

 

MODELO DE GOVERNO 

C1 | C2 

Será dada continuidade aos estudos com vista ao 
aperfeiçoamento do modelo de governação da 
U.Porto, que poderão conduzir à atualização dos 
Estatutos da Universidade. Pretende-se prosseguir 
uma cooperação forte e aberta entre os órgãos de 
Governo e de Supervisão. Entre os temas em análise, 
destaca-se a reflexão sobre a intensificação de 
relações entre os vários atores do ecossistema 
U.Porto e o estabelecimento de um quadro 
colaborativo de total transparência na relação entre 
estes atores. Neste âmbito prosseguir-se-á também 
com o estudo de atualização do perímetro das 
participadas da U.Porto. 

Em 2022 completar-se-á o primeiro ano do mandato 
do Conselho Geral formado em 2021. O ano de 2022 
será marcado pelo processo de eleição do Reitor da 
U.Porto para o quadriénio 2022-2026. O Reitor é 
eleito pelo Conselho Geral para um mandato de 
quatro anos, constituindo o órgão superior de 
governo e de representação externa da U.Porto, que 
preside ao Conselho de Gestão e ao Senado.  

 

 
 

SERVIÇOS DE APOIO 

C1 | C2 | C4 

 

Em 2022, consolidar-se-ão as estruturas dos serviços, 
com vista a assegurar a sua eficiência e autonomia 
técnica, bem como garantir a continuidade das 
atividades de suporte. Prosseguir-se-á a valorização 
do corpo técnico, a melhoria da comunicação e da 
colaboração entre os intervenientes, na 
transformação digital, na criação de valor e no 
crescimento dos serviços prestados, designadamente 
dos Serviços Partilhados, em particular para o 
ecossistema U.Porto. Para tal, será desenvolvido um 
conjunto alargado de iniciativas, destacando-se a 
implementação de um novo plano de formação e de 
projetos de gestão da qualidade e melhoria contínua. 
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6.2. DESTAQUES FACULDADES 

FADEUP - FACULDADE DE DESPORTO DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

Educação e Formação 

 Interligação transversal e vertical entre conteúdos e atividades dos vários ciclos de estudo. Preparar e 
acompanhar o processo de avaliação externa aos ciclos de estudo em funcionamento. Participar 
ativamente no processo de reconhecimento da formação universitária para a certificação profissional da 
carreira de treinador de desporto. Relativamente ao 1º ciclo de estudos, continuar o trabalho de 
promoção e excelência no preenchimento de todas as vagas a concurso, como tem sido norma. Reforçar 
a capacidade apelativa da U. Porto para a formação de 2º e 3º ciclos, bem como de pós-doutoramentos. 
Atribuição de bolsas de investigação e apoios aos estudantes que mais se destacam. Incentivar e apoiar 
candidaturas de potenciais doutorandos e pós-doutorandos a concursos nacionais e internacionais de 
bolsas com esse objetivo (e.g., FCT, CAPES, CNPq). Procurar aumentar o número de estudantes de 
mestrado e doutoramento em projetos associados às linhas de investigação dos centros de investigação 
da FADEUP. 

 Incremento dos acordos de co-tutela de estudantes de doutoramento com instituições estrangeiras. 
Elaboração de programas conjuntos de formação de 2º e 3º ciclos. Promoção da qualificação de 
estudantes de doutoramento e pós-doutoramento através de estágios internacionais. Procurar aumentar 
a mobilidade in e out de docentes, doutorandos e pós-doutorandos e continuar a envolver especialistas 
de prestígio internacional na supervisão dos estudantes. Promover eventos internacionais e reforçar a 
implantação internacional da rede de docentes e investigadores na comunidade científica internacional. 
Reforçar a tradição de colaboração com IES da lusofonia e procurar criar rede de IES lusófonas no domínio 
das ciências do desporto. Aprofundar colaboração com IES das ciências do desporto asiáticas. 

 Aumento do número de participantes em formação e educação contínua. Mais do que incidir em aspetos 
relacionados com o acesso aos ciclos de estudo, será importante refletir sobre o desempenho dos 
estudantes. Evidenciar a preocupação na formação integral do estudante que, para além da formação 
académica, incidirá também na formação do individuo, através das iniciativas desenvolvidas ao nível do 
voluntariado, desporto, entre outras. 

 Promoção da participação dos docentes em cursos de e-learning e de formação em diferentes domínios 
do ensino (e.g., atualização de conteúdos, metodologia da investigação, estatística aplicada, critical 
thinking). Realização de encontros que permitam a docentes de diferentes áreas do conhecimento 
partilharem visões, posturas e experiências. Diminuir o número de docentes especialmente contratados 
a tempo parcial, criando oportunidades de contratação de novos professores auxiliares e contribuindo 
para a renovação do corpo docente e o reforço da sua estabilidade profissional. Concluir o processo de 
avaliação docente para todos os anos. 

 Promoção do regime de ensino e aprendizagem a distância através da modalidade online, com recurso a 
plataforma de e-learning e b-learning, em particular nos cursos não conferentes de grau; utilização do 
MOOC para internacionalização da oferta formativa. 

 
Investigação 
 Divulgação da excelência da investigação e da transferência de conhecimentos para a comunidade pelos 

canais tradicionais. A FADEUP espera continuar a ter o reconhecimento da qualidade da investigação, 
competitividade, grau de internacionalização e reputação da sua atividade pelos pares, expresso pelas 
posições que ocupa nos mais reconhecidos rankings internacionais. 

 Incentivos à realização de investigação, por exemplo, disponibilizando aos centros e aos investigadores 
que conseguirem financiamentos externos parte dos overheads a que a Faculdade tem direito. Incentivar 
os programas de iniciação à investigação. Envolver todos os agentes da FADEUP, no processo de 
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desenvolvimento de estratégias de investigação, aliando-nos à capacidade da U.Porto nesse mesmo 
processo. 

 Estreitamento de relações com as agências de financiamento da investigação e criação de uma estrutura 
de apoio aos centros de investigação, que forneça enquadramento e apoio a candidaturas a concursos de 
financiamento externo (nacional e internacional). Apoiar e estimular áreas de investigação relacionadas 
com o desenvolvimento de instrumentos de avaliação e de melhoria da performance desportiva, assim 
como com a melhoria das condições e acessórios para a prática desportiva da população em geral. 

 Envolvimento dos estudantes nas atividades dos vários laboratórios da FADEUP e dos seus centros de 
investigação. Valorizar o processo de ensino/aprendizagem com base na evidência científica, com aulas 
laboratoriais e de caráter prático. Promover a aproximação ao “mundo real” no sentido de uma efetiva 
valorização e transferência do conhecimento, seja pela via do desenvolvimento de patentes em 
colaboração com outras instituições, seja pelo aproximar de projetos às empresas/instituições que 
possam estar interessadas em colaborar.  

 Incentivo à participação dos estudantes da licenciatura e dos mestrados em processos de treino 
desportivo em diferentes contextos (e.g., competitivo, recreativo, escolar, terapêutico). 

 Estabelecimento de protocolos com universidades e centros de investigação de prestígio internacional 
com os quais existem relações de natureza mais informal.  

 Participação na Mostra da U. Porto e na Noite dos Investigadores.  
 Participação ativa no processo de certificação profissional da carreira de treinador de desporto, 

especialmente no que respeita ao reconhecimento da formação universitária. Colaboração com as 
estruturas associativas e de formação de profissionais na área do Desporto. 

 Publicação regular da Revista Portuguesa de Ciências do Desporto e da The Archives of Exercise in Health 
and Disease, promovendo a sua indexação em mais sistemas internacionais. Tentar incrementar a 
produção e a divulgação científica no espaço nacional, mas sobretudo internacional.  

 

Terceira Missão 

 Baseada na sua história de sucesso até ao presente, a FADEUP encara os desafios da globalização e as 
expectativas da sociedade, comprometendo-se a prosseguir o esforço de afirmação e consolidação como 
escola de pensamento, de formação e investigação, com posição de destaque, liderança e vanguarda no 
cenário académico nacional e internacional. Serão desenvolvidos projetos de formação e de intervenção 
que permitam a transferência para a comunidade do conhecimento produzido na FADEUP; promoção d 
a publicação científica (e.g., artigos, revistas, livros) e pedagógica (e.g., sebentas, livros) orientados para 
diferentes públicos (e.g., académicos, profissionais, interessados em geral). Realização de seminários, 
conferências, debates, acções de formação e divulgação do conhecimento e cultural, de âmbito local, 
nacional e internacional. 

 Envolvimento em programas de intervenção comunitária e voluntariado, fomento de atividades que 
permitam aos seus estudantes, docentes, e funcionários não docentes uma melhor integração (para além 
das rotinas da sua atividade diária) na comunidade universitária e uma maior ligação às comunidades 
envolventes. Também os organismos estudantis irão procurar continuar a desenvolver iniciativas e 
atividades que visam estimular formas de associativismo juvenil e favorecer os processos de integração 
na universidade e na sociedade.  

 Incremento dos mecanismos de comunicação e de interação com as estruturas associativas e profissionais 
que operam nos diferentes contextos relacionados com o Desporto. 

 Aumento da entrada de verbas decorrentes da prestação de serviços à comunidade e ao tecido 
empresarial. Analisar/renegociar contratos de cedência das instalações. 

 Promoção de programas de intervenção comunitária com diferentes objetivos (e.g., melhoria do 
rendimento desportivo, promoção da inserção social, promoção da saúde, recreativo, terapêutico) e em 
diferentes contextos (e.g. clubes, instituições de saúde; instituições de solidariedade social; instituições 
reinserção social).  Incrementar os mecanismos de comunicação e de interação com as estruturas 
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associativas, profissionais e empresariais que operam nos diferentes contextos relacionados com o 
Desporto, promovendo as atividades da FADEUP. 

 Desenvolvimento de esforços para que os Alumni FADEUP possam integrar a rede de antigos estudantes 
da U.Porto (https://alumni.up.pt/) de forma a valorizar a marca FADEUP/U.Porto. Criar a primeira rede 
de embaixadores Alumni FADEUP. Intensificar as ligações ao tecido social e entidades empregadoras, 
criando mecanismos de comunicação e interação de proximidade. A FADEUP criará uma feira de emprego 
e convidará sectores profissionais a falar das suas necessidades e alumni a relatar experiências 
profissionais de sucesso. Integrar a AEFADEUP, assim como, as juniores organizações nas atividade com 
a comunidade  alumni. 

 

Capacidades 

 Fomento da interligação entre as diferentes estruturas de direção da FADEUP e dos ciclos de estudo em 
funcionamento. Espera-se uma redução de despesa através da disseminação de processos mais 
eficientes, fornecimento de informação de gestão para controlo da despesa, aumento da eficácia da 
função das compras públicas e libertação de recursos para as áreas core; Reforço da excelência 
operacional, com prestação de serviços normalizados de maior qualidade e consistência, suportada em 
processos otimizados e difundidos pela rede de Serviços Partilhados. Melhorar a disponibilidade e gestão 
da informação através do uso da tecnologia e métodos de trabalho colaborativo, potenciando otimização 
dos recursos e melhoria da tomada de decisão. Privilegiar e manter a ligação à UP Digital melhorando a 
prestação dos serviços fornecidos. 

 Reforço do número de funcionários, privilegiando áreas de maior vulnerabilidade, designadamente 
reparação e manutenção das instalações. Promover a progressão na carreira dos funcionários docentes e 
não docentes, apesar dos elevados condicionamentos externos. Procurar assegurar o rejuvenescimento 
do pessoal da FADEUP: Contratação de novos bolseiros ao abrigo dos projetos em curso. A FADEUP 
continuará a promover uma cultura de unidade, fazendo com que os seus profissionais atuem de forma 
a cooperarem entre si e com propósitos alinhados. 

 Promoção, em parceria com a U.Porto, da modernização das infraestruturas e manutenção de 
equipamentos, tornando-os mais eficientes e disponíveis para toda a comunidade. Identificar 
oportunidades de financiamento que prevejam a melhoria e qualificação das infraestruturas.  

 Fomento da responsabilidade social de toda a comunidade FADEUP, com maior participação em ações de 
solidariedade (jantares de beneficência, caminhadas solidárias, etc…). 

 Alargamento da área de intervenção na eficiência energética da FADEUP e recorrer a novas fontes de 
energia renováveis. Incentivar o uso de veículos movidos a energias limpas. Consolidar o programa de 
recolha seletiva de resíduos sólidos não perigosos, assegurando a sua entrega apropriada. 

 

Atividades transversais 

 Incentivo ao maior contacto entre as UIs da FADEUP e as de outras UOs, tanto da U. Porto como de outras 
IES. Promover o envolvimento de colegas de outras UOs nas atividades letivas e de supervisão científica 
de estudantes da FADEUP, designadamente no que se refere ao 3º ciclo. Incentivar os estudantes a 
realizarem UCs noutras UOs da U. Porto. Cooperar com outras instituições no sentido da elaboração de 
programas conjuntos de formação em áreas de interface com o Desporto.  

 Continuar a disponibilizar uma  oferta formativa em colaboração com outras instituições: o mestrado em 
Educação Académica e Clínica, com 6 escolas da U.Porto e a E.S. Enfermagem Porto; o mestrado em 
Psicologia do Desporto e Desenvolvimento Humano, com a UTAD; o doutoramento em Gerontologia e 
Geriatria com 5 escolas da U.Porto e a U.Aveiro; e o doutoramento em Segurança e Saúde Ocupacionais 
com 11 escolas da U.Porto. 
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FAUP - FACULDADE DE ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

Educação e Formação 

 Revisão do plano de estudos do MIARQ (Mestrado Integrado em Arquitetura). 

 Realizar 6 Blended Intensive Programmes (BIPs), no âmbito da plataforma NEB GOES SOUTH (com as 
escolas de arquitetura de Valencia, Toulouse, Bologna, Zagreb e Atenas) e preparar, seguidamente, uma 
KA2 Erasmus+. 

 Proposta de novos cursos de formação continua (incluídas na candidatura da U.Porto ao Impulso Adulto). 
 

Investigação 

 Desenvolvimento de novos projetos de investigação: Siza Barroco, Porto of Call, H-Atlas Porto, Siza Atlas. 

 Desenvolvimento de ações de internacionalização: projeto “Keeping It Modern: Swimming Pools in Leça”, 
financiado pela Fundação Getty; Cátedra UNESCO “Heritage, Cities and Landscapes. Sustainable 
Management, Conservation, Planning and Design”; BIOPOLIS - Teaming to Upgrade to Excellence in 
Environmental Biology, Ecosystem Research and AgroBiodiversity. 

 Candidaturas a bolsas do ERC. 

 

Terceira Missão 

 Desenvolvimento de projetos gerais de arquitetura pelo Centro de Estudos da Faculdade de Arquitectura 
(CEFA), nomeadamente para a própria Universidade e Municípios da Área Metropolitana do Porto. 

 Realização de diversas Exposições: Manuel Botelho, AEFAUP, ICOMOS, Álvaro Rocha; Lançamento dos 
livros de: Francisco Barata, Carlos Machado, Sharing Memories Piscina de Marés. 

  Realização do Congresso Internacional Symmetry: Art and Science. 12th SIS - Symmetry Congress. 

 

Capacidades 

 Obras de remodelação da cobertura dos blocos B, C e D e revisão da impermeabilização da cobertura da 
galeria de ligação do bar-átrio-blocos E, F, G e H. 

 Reformulação do projeto de ampliação das instalações, compreendendo um Laboratório de Fabricação 
Digital e um Aulário, da autoria do Arq. Álvaro Siza. 

 Renovação de recursos humanos e reorganização de serviços. 

 

Atividades transversais 

 Mestrado Profissionalizante em Inovação Digital em Práticas de Projeto em conjunto com o ISCTE-IUL. 

 Candidaturas a diversas iniciativas promovidas pela New European Bauhaus. 

 Junção dos Arquivos de Arquitetura da FAUP e da FIMS. 
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FBAUP - FACULDADE DE BELAS ARTES DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

Educação e Formação 

 Submissão da Proposta de Licenciatura em Desenho para acreditação (Processo n.º NCE/21/2100128). 

 Submissão da Proposta de Mestrado em Ilustração, Edição e Impressão para acreditação. (Processo n.º 
NCE/21/2100129). 

 Novo curso de Especialização ‘Human-Centred Design & User Experience’ no âmbito do PRR Impulsos. 
 

Investigação 

 DRAWinU Desenhar entre Fronteiras na Universidade - Aprendizagem, Investigação e Comunicação pelo 
Desenho na Universidade (PTDC/ART-OUT/3560/2021). 

 CREAT_ED The Historicization of the Creative Child in Education (EXPL/CED-EDG/0824/2021). 

 “DESCOLONIZANDO A EDUCAÇÃO ARTÍSTICA: POSSIBILIDADE DE OUTRAS PRÁTICAS NA CPLP” 
CEECIND/01713/2018. Projeto de investigação integrado na Plataforma de ação/investigação Identidades 
e Interculturalidade ID_CAI do i2ADS. 

 

Terceira Missão 

 Retoma da programação do Pavilhão de Exposições e a colaboração com outras instituições nacionais e 
internacionais com obras do acervo da FBAUP. 

 Retoma da programação do “Cinema de Bairro” e a colaboração da FBAUP com organizações e festivais 
de cinema de âmbito nacional e internacional. 

 Reforço das parcerias e protocolos com empresas, associações empresariais e instituições. 

 

Capacidades 

 Reforço dos corpos docente e não-docente. 

 Elaboração de Projetos para melhorar as condições de segurança mais urgentes: Reabilitação do Pavilhão 
de Madeiras e Metais; Capacitação da Aula Magna com sistema de ventilação e renovação de ar; 
Renovação da instalação elétrica do Pavilhão de Tecnologias. 

 Continuação da definição do programa de utilização dos novos terrenos. 

 

Atividades transversais 

 Colaboração no 1º ciclo em Ciências da Comunicação (coord. FLUP). 

 Colaboração com outras UOs nos 2º ciclos em: Design Industrial e de Produto (coord. FBAUP) Ciências da 
Comunicação (coord. FLUP); Ensino das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário 
(coord. FPCEUP; Multimédia (coord. FEUP). 

 Colaboração com outras UOs nos 3º ciclos em: Educação Artística (coord. FBAUP): Media Digitais (coord. 
FEUP): Segurança e Saúde Ocupacionais (coord. FEUP). 
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FCNAUP - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO 

PORTO 

Educação e Formação 

 1.ª edição do 2.º ciclo de estudos em Educação Alimentar 2022/2024 (em parceria com a FPCEUP). 

 Criação de um observatório anual do abandono escolar nos diferentes Ciclos de Estudos da FCNAUP. 

 Participação de docentes da FCNAUP na dinamização do programa de formação da U.Porto Introdução à 
Docência Universitária (CIFIC) e dinamização de ações de formação em Nutrição para equipas 
internacionais (staff), no âmbito do ERASMUS+. 

 

Investigação 

 Promoção de ações de capacitação em inovação e em empreendedorismo com o apoio da U.Porto 
Inovação. 

 Participação de docentes da FCNAUP no projeto SYSTEMIC, uma "EU Knowledge Hub" em Segurança 
Alimentar e Nutricional. 

 Avaliação da produção científica resultante das atividades de I&D da FCNAUP. 

 

Terceira Missão 

 Criação de estratégia e plano de implementação ALUMNI FCNAUP. 

 Divulgação e promoção da prestação de cuidados de nutrição à comunidade, enquanto instrumento de 
formação. 

 Participação da FCNAUP no Healthy Campus da FISU. 

 

Capacidades 

 Criação de uma proposta de manual de qualidade da FCNAUP, no âmbito das áreas da Acreditação e 
Educação Contínua. 

 Implementação de sistema automatizado para gestão do atendimento nos Serviços Académicos. 
 Criação de um manual de acolhimento FCNAUP. 

 

Atividades transversais 

 A maioria dos destaques identificados nas áreas de atuação Educação e Formação, Investigação e Terceira 
Missão e nas Capacidades são de âmbito transversal, com impacto nas várias áreas. 
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FCUP - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

Educação e Formação 

 Início dos novos cursos de Licenciatura, Mestrado e Doutoramento no ano letivo de 2021-2022: 3 cursos 
de Licenciatura e 1 de Mestrado resultantes da reestruturação dos Mestrados Integrados (colaboração 
com a FEUP), 1 curso de Licenciatura (em colaboração com a UTAD), e 2 cursos de Mestrado da inteira 
responsabilidade da FCUP, e 1 curso de Doutoramento em colaboração com Universidades portuguesas e 
espanholas (Galiza). Reforço estratégico de capacitação de recursos humanos dos departamentos com 
áreas de ensino transdisciplinares competitivas. 

 Implementação de um calendário escolar com 12 semanas de aulas para permitir atividades 
extracurriculares de formação pessoal, competências transversais e comprometimento com a instituição, 
bem como dinamização de eventos no âmbito do EUGLOH. Implementação das Unidades Curriculares de 
Competências Transversais na FCUP no ano letivo 2021-2022. 

 Reforço do Serviços de Formação Contínua da FCUP. Implementação e dinamização da Formação Contínua 
na FCUP, em alinhamento com a candidatura da U.Porto ao Programa de Recuperação e Resiliência (PRR). 

 

Investigação 

 Promover sinergias nas várias áreas científicas, e promover áreas estratégicas transdisciplinares, numa 
visão fundamental e de resposta a desafios societais, aumentando a competitividade e a captação de 
receitas resultantes de financiamento nacional e internacional a projetos de I&D&T, e ainda a 
transferência para novas spin-offs. 

 Mapeamento de competências de I&D&T nas várias áreas de investigação da FCUP, permitindo a criação 
de catálogo das competências. 

 Desenvolvimento de atividades de reforço de formação em TRLs, e proteção e a rentabilização da 
propriedade intelectual. 

 

Terceira Missão 

 Promoção de acordos de colaboração e atividades de cooperação com outras entidades (Universidades, 
Unidades de Investigação, Empresas) nacionais e internacionais. 

 Estímulo à inovação, serviços e transferência de conhecimento, aumentando parcerias empresariais 
nomeadamente no âmbito da concretização dos Projetos do PRR. 

 Retomar o contacto com os Alumni FCUP através de organização de eventos e atualização da base de 
dados.  

 

Capacidades 

 Dar continuidade à implementação das medidas corretivas e compensatórias decorrentes da submissão 
das Medidas de AutoProteção (MAP) submetidas e aprovadas: ações de formação, abertura de portas de 
emergência, renovação de redes de iluminação de emergência, instalação de sinalética, requalificação de 
meios de deteção e combate. 

 Dentro da promoção da sustentabilidade continuar a priorizar o investimento na redução de consumos e 
de custos de funcionamento: i) Continuar o processo de certificação energética dos edifícios; ii) Dar apoio 
e continuidade a processos e procedimentos tendentes ao controlo e otimização dos consumos; iii) Dar 
apoio e continuidade à instalação de painéis fotovoltaicos nas coberturas dos edifícios FC1, FC4, FC5. 

 Continuar a colaborar no processo de recolha seletiva de resíduos na FCUP, em colaboração com a Lipor 
no caso dos resíduos urbanos e com os Departamentos e Unidades de Investigação no caso dos resíduos 
químicos e biológicos. 
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 Iniciar processos próprios de compostagem que se mostrem adequados aos resíduos produzidos. 

 

Atividades transversais 

 Promover a marca identitária FCUP em termos da divulgação científica, cultural e artística através de 
atividades a serem desenvolvidas pelo Núcleo de Cultura associado à Biblioteca da FCUP e pelo Serviço 
de Imagem, Comunicação e Cooperação. 

 Melhorar a gestão da informação interna e externa na FCUP através da página Sigarra, em colaboração 
com a UPDigital, por forma a tornar a página web da FCUP de mais fácil acesso e atualizada e em formato 
bilingue (PT e EN). 

 Continuar a modernização e capacitação de salas de aulas e laboratórios com meios 
tecnológicos/audiovisuais que permitam aulas, reuniões ou eventos em regimes mistos ou à distância. 
Continuar a investir na preparação de visitas virtuais à FCUP. 
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FDUP - FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

Educação e Formação 

 No âmbito do lançamento da licenciatura em Direito, pela Universidade Pública de Cabo Verde, 
respondendo a uma exigência de acreditação, a FDUP cooperará, nomeadamente através da colaboração 
na elaboração do programa, no acompanhamento da lecionação e deslocação de docentes. 

 Realização de uma formação proposta no âmbito do Programa Impulso Adultos do PRR. A formação terá 
como objetivo dotar os juristas dos fundamentos básicos dos mais recentes e relevantes 
desenvolvimentos tecnológicos, dos modelos de financiamento e modelos de negócios adotados pelas 
principais tecnológicas e introduzir as novas questões jurídicas relacionadas com o desenvolvimento 
tecnológico em diversas vertentes. Os módulos deverão ser lecionados por equipas compostas por juristas 
com trabalho académico e/ou prático em cada um dos tópicos, especialistas das áreas das novas 
tecnologias, mercados digitais e da cibersegurança e profissionais de empresas tecnológicas que atuam 
nos mercados digitais. 

 Realização de uma formação proposta no âmbito do Programa Impulso Adultos do PRR. Pretende-se 
oferecer aos operadores da justiça conhecimento, competências e ferramentas atualizadas para intervir 
na prevenção e combate aos ilícitos ambientais e, deste modo, apoiar o país no cumprimento dos ODS, 
no respeito pelas convenções internacionais (e.g. CITES) e pelo cumprimento dos objetivos do Acordo de 
Paris, reforçando a resiliência do país para as alterações climáticas e apoiando no desenvolvimento de 
instituições democráticas ancoradas na sustentabilidade. 

 

Investigação 

 Continuação do desenvolvimento do Projeto de Investigação "RISK FOR MISCONDUCT IN 
ENTREPRENEURSHIP: DEVELOPING A RISK ASSESSMENT AND GUIDELINE PROGRAM FOR INCUBATORS" 
MISCRISK (Ref.ª POCI-01-0145-FEDER-030912), cofinanciado pelo Programa Operacional Competitividade 
e Internacionalização (POCI), através do PORTUGAL 2020 e do FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL (FEDER) e por fundos nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 

 Realização do Congresso Luso-Espanhol sobre “Direito e Inteligência Artificial”, planeado para o segundo 
trimestre de 2022, organizado pelo Centro de Investigação Jurídico-Económica (CIJE). 

 Realização das Jornadas “Consumidores De Produtos Culturais E Propriedade Intelectual: Uma Análise 
Desde A Perspectiva Europeia”, evento organizado pelo Centro de Investigação Jurídico-Económica (CIJE), 
em parceria com a Asociación para el Estudio y la Enseñanza del Derecho de Autor (ASEDA) e com a 
Fundación AISGE, planeado para o primeiro trimestre de 2022. 

 

Terceira Missão 

 Realização do Ciclo de Conferências do Centro de Investigação Interdisciplinar da Escola de Criminologia 
– Crime, Justiça e Segurança (CJS), organizadas mensalmente, sobre várias temáticas relevantes na área 
de Criminologia, com a presença de oradores de excelência nacionais e estrangeiros. 

  FDUP Career days – evento anual com vista à promoção da empregabilidade dos estudantes e graduados 
da FDUP, em que as empresas e organismos presentes podem contactar com os potenciais candidatos, 
esclarecer dúvidas e receber candidaturas a estágios/empregos. Neste evento é também dinamizada a 
rede Alumni da FDUP que participa em palestras e tertúlias, aproveitando os contributos dos antigos 
alunos para o esclarecimento vocacional no processo de transição para o mercado de trabalho 
(aumentando o conhecimento sobre as saídas profissionais e áreas de trabalho dos graduados). 

 Implementação do projeto de mentoria da FDUP – Os estudantes em fase mais avançada do seu percurso 
académico acompanham o processo de integração dos novos estudantes, promovendo a sua adaptação 



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2022 
 

 
63/140 

 

académica. O número de projeto de mentores e mentorados da FDUP tem vindo a aumentar anualmente, 
sendo atualmente o 3.º projeto da U.Porto com maior número de estudantes envolvidos. 

 

Capacidades 

 Criação de medidas promotoras da sustentabilidade, através da separação e colocação de diversos 
sistemas de recolha de resíduos (ecopontos) nas instalações da FDUP. 

 Implementação de projeto de aproveitamento do espaço físico exterior, parque de estacionamento, 
através da instalação de um conjunto de painéis fotovoltaicos. 

 Remodelação de espaços interiores da FDUP. 

 

Atividades transversais 

 Participação no Mestrado e Doutoramento em Ciências Forenses num programa que permite a 
estudantes com áreas de formação variadas adquirir competências de nível teórico e prático, para obter 
uma especialização numa área das Ciências Forenses. A abordagem abrangente e multidisciplinar é 
garantida pela colaboração de diversas e distintas Unidades Orgânicas da U.Porto: FMUP, FDUP, FPCEUP, 
FFUP, FCUP, FMDUP e ICBAS. 

 Programa Doutoral em Segurança e Saúde Ocupacionais reflete a preocupação da criação de um 
programa doutoral interdisciplinar que contribui para a resolução de um dos grandes problemas com que 
Portugal e outros países se defrontam que é o da falta de condições de segurança e saúde ocupacionais 
que possibilitem qualidade de vida e, tanto quanto possível, a igualdade de oportunidades de todos os 
cidadãos com e sem necessidades especiais.  Colabora um corpo docente com cerca de 50 professores 
das mais diversas áreas de treze das catorze Faculdades da U.Porto (FAUP, FADEUP, FBAUP, FCUP, 
FCNAUP, FDUP, FEUP, FFUP, FLUP, FMUP, FMDUP, FPCEUP, ICBAS). 

 Participação ativa da FDUP - através da U.Porto - na Aliança EUGLOH (através da participação em 
propostas de projetos científicos e em atividades formativas), visando o reforço da internacionalização 
da FDUP. 
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FEP - FACULDADE DE ECONOMIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

Educação e Formação 

 Revisão da oferta de formação ao nível dos primeiro e segundo ciclos de estudos. 

 Primeira revisão do Sistema de Garantia de Aprendizagem. 

 Implementação do Programa Pro-Skills. 
 

Investigação 

 Lançamento de um programa de investigação (colaborativa e transdisciplinar) para as áreas do 
'Desenvolvimento Sustentável', 'Competitividade, Inovação e Empreendedorismo' e Economia 
Portuguesa e Europeia. 

 Consolidação da estrutura de gestão de ciência e prestação de serviços. 

 Valorização da investigação enquanto fator de progressão na carreira - revisão do regulamento de 
avaliação de desempenho dos docentes e de avaliação do período experimental. 

 

Terceira Missão 

 Segunda medição do impacto da FEP (BSIS). 

 Implementação do Plano de Sustentabilidade. 

 Contribuição para informar e promover o debate público sobre temas de economia e gestão. 

 

Capacidades 

 Implementação do Plano para a Comunicação e Marketing da FEP. 

 Expansão das instalações - requalificação do Casario Rural da Quinta de Lamas e projeto de expansão do 
Edifício das Pós-Graduações. 

 Abertura de concursos de recrutamento (substituição de gerações) e promoção (progressão na carreira) 
do corpo docente. 

 

Atividades transversais 

 Acreditação EQUIS. 

 Rede QTEM. 

 Consórcio UPBE. 
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FEUP - FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

Educação e Formação 

 No âmbito dos novos ciclos de estudos de licenciatura e mestrado e, complementarmente com as 
restantes UO da U.Porto, dar início a um conjunto de iniciativas conducentes à formação massiva em 
competências transversais com o objetivo de proporcionar a aquisição, o desenvolvimento e/ou o 
aprofundamento de competências para o mercado de trabalho, com reconhecida importância para a 
inserção na vida ativa, bem como para a adaptação a contextos de mudança e para o crescimento 
profissional. 

 Lecionação em língua inglesa nos novos mestrados decorrentes da adaptação dos MIs. De salientar os 
programas de captação internacional através da parceria com a EduPortugal, da participação em eventos 
de captação, e do desenvolvimento dos contactos já existentes com escolas e colégios de ensino médio, 
de ações de publicidade direcionadas a regiões consideradas estratégicas, como a Índia e os países da 
América Latina. 

 Harmonização/racionalização da oferta formativa e promoção de economias de escala que contribuam 
para a redução de custos de atividade docente. 

 

Investigação 

 Aprofundamento de projetos, iniciativas e programas que fomentem a interdisciplinaridade e melhorem 
a colaboração internacional, através do apoio a iniciativas sustentáveis, individuais ou institucionais, de 
criação ou participação em redes de excelência e em plataformas tecnológicas estratégicas. 

 Participação no projeto europeu INVENTHEI - Innovation & Enterpreneurship in HEIs, cujo consórcio 
internacional é liderado pela FEUP/U.Porto. 

 Continuação da promoção e apoio à contratação de jovens investigadores, quer a termo certo/incerto, 
quer por tempo indeterminado. 

 

Terceira Missão 

 Manutenção do programa de cooperação empresarial FEUP PRIME, que visa promover as relações 
universidade-empresa nas áreas do talento, conhecimento e inovação, nomeadamente através da co-
produção de uma série de episódios para o Programa TECH3, a ser transmitido na RTP, envolvendo as 
empresas Partner, alumni e docentes da FEUP, e também através da dinamização de seminários/jornadas 
de inovação em temas de interesse destas empresas, envolvendo investigadores da FEUP. 

 Implementação do programa de mentoria profissional a estudantes da FEUP com empresas nacionais e 
estrangeiras (FEUP Next Generation), nomeadamente para ativar relações de cooperação na inovação, 
beneficiando da experiência e contacto com Alumni FEUP. 

 Manutenção do incentivo à atividade cultural, em linha com anos recentes, procurando atrair eventos de 
dimensão e impacto internacional. 

 

Capacidades 

 Abertura de procedimento concursal com vista à elaboração de projeto de execução das obras para 
instalações adicionais da FEUP. 

 Continuidade das iniciativas que contribuem para o desenvolvimento sustentável, destacando-se a 
certificação energética dos edifícios da FEUP, a Educação para o Desenvolvimento Sustentável, a 
promoção de redução do consumo, entre outras. 
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 Manutenção de procedimentos de segurança em todo o campus da FEUP (relativamente à pandemia e a 
outros aspetos relacionados com a salvaguarda de boas condições de trabalho e saúde). 

 

Atividades transversais 

 Manutenção da oferta formativa conjunta com as várias UOs. 

 Realização de projetos de I&D conjuntos com outras UOs, bem como com unidades de investigação 
autónomas. 

 Continuação da colaboração com a Reitoria, UOs e SAs em atividades de índole variada, nomeadamente 
de carácter social e cultural. 
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FFUP - FACULDADE DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

Educação e Formação 

 Garantia da qualidade da oferta formativa na FFUP nos diferentes ciclos de estudo.  
(Com recurso a meios tecnológicos e audiovisuais, já implantados em 2020 e 2021; aproximação dos 
estudantes às diferentes áreas de investigação desde o início da sua formação; reforço de protocolos com 
Universidades Internacionais com vista ao alargamento de conhecimento dos estudantes; implementação 
do “Laboratório de Prática de Farmácia” potenciador de uma melhor integração na vida profissional; ações 
e programas de integração dos estudantes na vida académica). 

 Reforço da captação de estudantes nacionais e internacionais para os diferentes ciclos de estudo.  
(Através da divulgação da oferta formativa junto de Universidades Nacionais e Internacionais, das 
Unidades de Investigação afetas à FFUP e junto de consórcios como a rede EUGLOH; divulgação nos canais 
de comunicação institucionais da FFUP; participação da FFUP no grupo de trabalho criado pela U.Porto, 
para captação de estudantes internacionais). 

 Fomento à contínua capacitação pedagógica do corpo docente, no âmbito da implementação de 
modalidades de ensino inovadoras. 

 

Investigação 

 Promoção da captação de financiamentos nacionais e internacionais e parcerias/protocolos com o tecido 
empresarial, permitindo a continuidade de projetos existentes e viabilização de novas linhas de 
investigação. 

 Reforço da proximidade e interligação com as unidades de investigação, promovendo o desenvolvimento 
de projetos multidisciplinares. 

 Promoção do acompanhamento do corpo de investigadores nos processos de candidatura de projetos de 
investigação, cuja entidade parceira, ou proponente seja a FFUP. 

 

Terceira Missão 

 Implementação de programas de educação contínua orientados para a comunidade Alumni, profissionais 
da área da saúde e comunidade da U.Porto. 

 Dinamização da Comunidade Alumni na FFUP, inserida na Rede Alumni da Universidade do Porto.  
(Criação de uma página Alumni na página SIGARRA FFUP; produção de conteúdos Alumni FFUP para 
disponibilização da rede Alumni da U.Porto; participação no Grupo de Trabalho da U.Porto para 
desenvolvimento da Rede Alumni.) 

 Implementação de protocolos de colaboração com instituições, entidades e organizações na área da 
saúde e setor farmacêutico, promovendo a criação de novos protocolos colaborativos. 

 

Capacidades 

 Prossecução das políticas ambientais e de sustentabilidade implementadas em 2021. 

 Promoção da melhoria de processos e sistemas de qualidade, de acordo com a estrutura prevista no 
Regulamento Orgânico da FFUP em vigor. 

 Desenvolvimento e continuidade dos procedimentos que visam assegurar o bem-estar da comunidade 
FFUP. 
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Atividades transversais 

 Promoção das ações resultantes do Programa de Conciliação entre a Vida Profissional e Familiar. 

 Continuidade dos esforços, no contexto das atuais circunstâncias pandémicas, para assegurar a segurança 
da comunidade académica e o perfeito funcionamento da FFUP. 

 Implementação de programas para a promoção e integração na vida académica e combate ao abandono 
escolar, como o Programa de Mentoria Interpares da FFUP. 
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FLUP - FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

Educação e Formação 

 Entrada em funcionamento da licenciatura em «Literatura e Estudos Inter-Artes». 

 Entrada em funcionamento do Mestrado em «Filosofia, Política e Economia». 

 Entrada em funcionamento dos Cursos de Educação Contínua propostos pela FLUP no âmbito da 
Candidatura ao PRR. 

 

Investigação 

 Promoção da construção do novo Edifício para a Investigação e os Centros de I&D da FLUP. 

 Submissão de Candidatura a Laboratório Associado na área das Humanidades e das Ciências Sociais. 

 Colocação em funcionamento do novo «Centre for Digital Culture and Innovation», aprovado na 
candidatura que a FLUP apresentou ao Concurso de Estímulo ao Emprego Científico e Institucional. 

 

Terceira Missão 

 Abertura ao público do «Centro de Estudos da Cultura em Portugal da Universidade do Porto», instalado 
no reabilitado Palacete Burmester. 

 Dinamização e rentabilização dos Estúdios de Rádio da FLUP com vista à difusão e divulgação de 
atividades da FLUP e da U.Porto. 

 Intensificação das medidas com vista à promoção da sustentabilidade ambiental dos edifícios da FLUP. 
Depois do consumo energético, em 2022 a atenção focar-se-á no consumo de água. 

 

Capacidades 

 Requalificação dos espaços exteriores da FLUP e das acessibilidades internas nos edifícios da FLUP. 

 Criação do site dedicado às iniciativas tomadas na FLUP no âmbito das políticas de sustentabilidade e dos 
ODS. 

 Modernização das infraestruturas da rede informática da FLUP (fibra ótica e equipamentos periféricos). 

 

Atividades transversais 

 Continuação da colaboração com a UPDigital na melhoria contínua do SIGARRA para garantir o 
desenvolvimento de sistemas de informação alinhados com a estratégia institucional. 

 Implementação do «Centro Filosofia e Género» vocacionado para a promoção da Filosofia feita por 
filósofas, para o registo da história das atividades realizadas em Portugal em torno do tópico Filosofia e 
Género, e a criação de uma base de Webinars realizados por filósofas portuguesas sobre trabalho de 
filósofas. 

 Promoção do ciclo de cinema e palestras sobre o tema «Shakespeare e Culturas Cívicas», organizado em 
conjunto com a Reitoria da U.Porto. 
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FMDUP - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

Educação e Formação 

 Dinamização e promoção da oferta formativa pós-graduada e de formação continuada para diplomados, 
profissionais e alumni, no domínio técnico-científico da Medicina Dentária. 

 Dinamização do acordo de cooperação com o ICBAS para o ensino pré- e pós-graduado e desenvolvimento 
de atividades de investigação interdisciplinares em áreas de investigação comuns no domínio das ciências 
biomédicas. 

 Reestruturação dos ciclos de estudos de formação pós-graduada - 2º e 3º ciclo. 
 

Investigação 

 Dinamização de projetos de iniciação à investigação - investigação na pré-graduação, de forma integrada 
com as linhas estratégicas de investigação da FMDUP e com as atividades de investigação pós-graduada. 

 Dinamização de acordos de cooperação internacional para o estabelecimento de redes de investigação 
translacional. 

 Valorização e promoção dos principais resultados de investigação com potencial interesse económico, 
promovendo a transferência de tecnologia para o desenvolvimento de produtos. 

 

Terceira Missão 

 Efetivação do museu da FMDUP, numa dinâmica contextualizada do desenvolvimento da Estomatologia 
e Medicina Dentária em Portugal. 

  Promoção da prestação de cuidados de saúde médico-dentária a grupos de risco e populações 
especialmente carenciadas. 

 Dinamização de atividades de rastreio de saúde oral. 

 

Capacidades 

 Promoção da qualificação e formação contínua de colaboradores docentes e não-docentes. 

 Requalificação das infraestruturas da clínica pedagógica da FMDUP. 

 Desenvolvimento da atividade de intervenção social, procurando dinamizar a promoção da Saúde Oral e 
a intervenção médico-dentária primária, secundária e terciária, de forma integrada ao nível loco-regional 
com programas de rastreio e voluntariado estudantil. 

 

Atividades transversais 

 Consolidação da Clínica Pedagógica da FMDUP como uma entidade transversal de referência na prestação 
de cuidados de saúde oral. 

 Consolidação dos centros de competência em investigação biomédica da FMDUP no perímetro de 
investigação da U.Porto. 

 Dinamização e criação de atividades formativas e ciclos de estudo partilhados, no domínio da U.Porto. 
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FMUP - FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

Educação e Formação 

 Implementação do novo Plano Curricular do Ciclo de Estudos Integrado do Mestrado em Medicina no ano 
letivo de 2021/2022, de acordo com a alteração da estrutura curricular aprovada pelo Despacho n.º 
1491/2021, publicado no D.R., 2.ª Série, de 05/02/2021, na sequência de proposta do Conselho Científico 
da FMUP. 

 Criação de novos cursos de formação contínua não-conferente de grau por forma a garantir uma oferta 
abrangente sob o ponto de vista metodológico e em áreas clínicas onde se manifestem necessidades 
emergentes da sociedade, numa lógica de realização de formações mais curtas de qualificação profissional 
ao longo da vida, aproveitando as potencialidades associadas ao ensino à distância com oferta de UCs com 
forte componente digital. 

 Prossecução da oferta de formação conferente de grau de qualidade, diversificada e interdisciplinar, num 
amplo leque de áreas científicas, com criação de novos cursos de Licenciatura, Mestrado e Doutoramento 
(ou de UCs no âmbito dos cursos já existentes), promovendo a cooperação com outras UOs da U.Porto e 
com outras universidades e entidades externas, articulando uma prática pedagógica exigente com uma 
prática científica de elevado nível. 

 

Investigação 

 Desenvolvimento do Laboratório Associado RISE - Rede de Investigação em Saúde, dedicado à 
investigação clínica e de translação em Portugal, com financiamento da FCT, tendo por objetivo fortalecer 
a investigação em saúde, desde os estágios pré-clínicos e clínicos até ao nível da comunidade, com criação 
de emprego científico, nomeadamente através do aumento do número de investigadores doutorados 
contratados, juntando universidades e prestadores de cuidados de saúde no âmbito dos objetivos da 
política nacional para a Ciência e a Tecnologia. O Laboratório irá reunir os investigadores da FMUP e dos 
outros centros e estabelecer uma infraestrutura de funcionamento com apoio das ciências de dados, 
sendo alicerçado em 5 linhas temáticas: Ciências Cardiovasculares; Oncologia; Doenças Inflamatórias e 
Degenerativas; Transformação Digital e Políticas e Tecnologias nos Cuidados de Saúde; e Saúde 
Comunitária e Desafios Societais. Neste sentido, com a UnIC e o CCUL será constituída uma ampla rede 
de investigação em ciências cardiovasculares do País. Com o CI-IPO haverá a oportunidade de melhorar a 
investigação em oncologia na FMUP, especialmente na vertente clínica. Com o CINTESIS será potenciada 
a rede já existente com os centros de cuidados de saúde, escolas de enfermagem e nutrição, 
desenvolvendo a investigação em doenças inflamatórias e degenerativas, tanto ao nível hospitalar como 
nos centros de saúde. Para a implementação deste Laboratório Associado será fundamental a 
prossecução da implementação da Unidade de Gestão do Conhecimento da FMUP, articulando elementos 
técnicos da Faculdade, do CINTESIS e da UnIC, de modo a apoiar candidaturas e projetos de I&D+i da 
iniciativa de investigadores da FMUP e com desenvolvimento na Faculdade, abrindo novas oportunidades 
científicas e tecnológicas para as UI&D+i e departamentos. 

 Otimização da utilização de espaços laboratoriais da FMUP através da instalação de grupos de I&D+i - 
alguns de investigadores biomédicos externos à FMUP -, a funcionar nas áreas da biotecnologia e da saúde 
digital, potenciando sinergias científicas na produção de conhecimento essencial para o desenvolvimento 
da missão da Faculdade. 

 Projeto CR-Digital, Digitalizar a Investigação Clínica no Norte de Portugal, em parceria com o ICBAS, Escola 
da Saúde do Minho e respetivos Centros Académicos Clínicos. Como objetivos fundamentais deste 
projeto incluem-se desmaterializar processos administrativos e elementos de recolha e registo de dados 
clínicos de ensaios, promover análises digitais e abordagens científicas aos dados clínicos e de mundo real 
através de metodologias informáticas. Pretende-se, também, aproveitar os benefícios das tecnologias 
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digitais para a investigação clínica, o que só poderá ser alcançado se as instituições estiverem dotadas de 
equipamentos informáticos que permitam sustentar e suportar esta atividade. 

 

Terceira Missão 

 Incremento da prestação de serviços que permita o desenvolvimento estratégico desta atividade. 

 Transferência de conhecimento e de novos saberes com impacto na Saúde, fomentando parcerias com 
universidades, ordens profissionais, associações empresariais, empresas, sistema científico e tecnológico 
e sistema de saúde, tendo em vista a valorização económica dos resultados de I&D+i. 

 Reforço da relação com os media e redes sociais com grande impacto na sociedade para aumento da 
notoriedade e influência nacional e internacional da FMUP. 

 

Capacidades 

 Implementação do novo Regulamento Orgânico da FMUP, articulando a relação entre os técnicos do 
Departamento de Recursos Comuns (DRC) da FMUP e dos departamentos académicos, dotando as 
diversas áreas funcionais de maior especificidade, autonomia e responsabilização, em alinhamento 
estratégico com a missão e objetivos da Instituição. 

 Previsão de abertura de vagas de provimento de docentes de carreira (professores auxiliares, associados 
e catedráticos) oportunamente solicitadas e de abertura de novas vagas de promoção de docentes de 
carreira (professores associados e catedráticos), para assegurar a contratação e promoção dos docentes 
- nomeadamente os clínicos e os de carreira -, no sentido de dar resposta às crescentes necessidades da 
sociedade em termos de formação pós-graduada na área das Ciências da Saúde. 

 Investimento estratégico para capacitar e modernizar as infraestruturas físicas e para o seu 
reequipamento científico e tecnológico, criando mais e melhores espaços de estudo e de investigação, 
para suporte à inovação e qualificação, designadamente as destinadas às atividades de interface com a 
comunidade (e.g. Medicina Geral e Familiar, Medicina Preventiva, Desportiva, Ocupacional e de Saúde 
Pública), bem como à investigação clínica e de translação, sobretudo após a criação do RISE. Acresce a 
este investimento a prossecução do Programa de Obras de Requalificação da FMUP, o qual inclui planos 
de obra que contemplam mais de 6 mil m² de área total a ser intervencionada na Instituição, bem como 
os respetivos espaços. Este programa visa a requalificação dos espaços mais deteriorados e improdutivos 
da FMUP - no edifício que partilha com o CHUSJ -, possibilitando melhoria das condições pedagógicas, em 
particular da formação pós-graduada e recreativas dos estudantes, bem como dotar os docentes e 
técnicos da Faculdade que trabalham em áreas clínicas, no Departamento de Recursos Comuns ou no 
recém-criado RISE, de instalações adequadas às suas funções. 

 

Atividades transversais 

 Estreita articulação entre a FMUP, UOs da área da Saúde, UI&D+i e outros centros de I&D+i, CHUSJ e 
hospitais afiliados à FMUP, laboratórios associados, CoLAB, parques de ciência e tecnologia e incubadoras 
de empresas, promovendo maior envolvimento em atividades interinstitucionais de ensino e investigação 
em Medicina, partilhando conhecimentos e recursos. 

 Participação da FMUP em redes científicas internacionais de excelência, envolvendo instituições 
universitárias e industriais, para uma investigação interdisciplinar alinhada com a Agenda Estratégica de 
Inovação 2021-2027 e com a Agenda 2030 da ONU para o desenvolvimento sustentável. 

 Criação de condições para continuar a desenvolver e liderar o ensino e a investigação em Medicina e em 
Saúde, no âmbito do Centro Académico Clínico, em articulação com o CHUSJ, outras instituições 
prestadoras de cuidados de saúde, UI&D+i, empresas e centros de excelência, visando garantir a 
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prossecução da tripla missão da FMUP, incluindo a função assistencial e a criação de valor económico, 
cultural e social, baseada no conhecimento com elevado impacto na sociedade. 
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FPCEUP - FACULDADE DE PSICOLOGIA E DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO 

PORTO 

Educação e Formação 

 Promoção de atividades de mobilidade outgoing na FPCEUP, através de campanha de sensibilização e 
partilha de testemunhos, com divulgação de notícias na Newsletter da FPCEUP sobre os estudantes em 
mobilidade, a par dos seus testemunhos e experiências na chegada à universidade de destino. 

 Monitorização da satisfação com a oferta de formação não conferente de grau, através da disponibilização 
online de instrumentos que avaliam a satisfação de formandos e formadores dos cursos de formação 
contínua, pós-graduação e especialização, em dimensões/indicadores de qualidade, permitindo conhecer 
as opiniões dos envolvidos e tomar decisões que conduzam a uma melhoria e diversificação da oferta 
formativa não conferente de grau. 

 Realização de atividades organizadas pelo Conselho Pedagógico, que incentivem a reflexão e partilha de 
experiências da comunidade académica, tais como: 

(i) Seminário sobre as experiências e aprendizagens potenciadas pela participação no Programa de 
Iniciação à Investigação para estudantes do 1º Ciclo (InIt), tendo por base as suas vivências e perspetivas; 

(ii) Continuidade dos encontros “Diálogos”, em articulação com a Associação de Estudantes, com reflexão 
sobre temas centrais da vida institucional e académica (próximo encontro incidirá sobre a integração de 
resultados da investigação produzida nas diferentes UC);  

(iii) Formação de docentes na área da diversidade e inclusão em contextos de ensino e aprendizagem, em 
colaboração com a Associação de Estudantes, Unidade de Apoios Especiais da FPCEUP e Núcleo de Apoio 
à Inclusão da U.Porto. 

 

Investigação 

 Disponibilização pública da produção científica da comunidade académica, a nível nacional e 
internacional, com recolha de indicadores bibliométricos das publicações dos últimos 3 anos de todos os 
docentes e investigadores da FPCEUP, com o objetivo de aumentar a visibilidade e o impacto da 
investigação científica. 

 Realização de evento do Centro de Psicologia da Universidade do Porto (CPUP) para discussão de temas 
transversais às atividades de investigação do CPUP, nomeadamente, produção científica de excelência, 
financiamento, open science, formação avançada e disseminação/impacte societal da investigação (julho 
2022). 

 Desenvolvimento de dois Projetos Estruturados de I&D, com a coordenação e/ou participação ativa do 
Centro de Investigação e Intervenção Educativas (CIIE), que envolvem parcerias estratégicas e 
multidisciplinares no interior da U.Porto em duas áreas de missão do Horizonte Europa (adaptação às 
alterações climáticas, incluindo a transformação societal; e Oceanos, mares e águas costeiras e interiores 
saudáveis) e com impacto ao nível regional, reforçando uma linha de investigação estratégica, com foco 
na educação ambiental e na capacitação para a transformação social, com utilização privilegiada de 
metodologias participatórias. 

 

Terceira Missão 

 Desenvolvimento de novas ações de formação não conferentes de grau, pelo Serviço de Educação 
Contínua da FPCEUP, com aumento previsível de 35%, em formato presencial e a distância, de curta e 
longa duração, financiadas pelo próprio formando ou enquadradas em projetos de financiamento público 
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e/ou privado e desenvolvidas em promoção isolada (FPCEUP apenas) ou em cooperação (intra e inter) 
institucional. 

 Aumento previsível em cerca de 20% das prestações de serviços da FPCEUP, através da diversificação de 
entidades contratantes, abrangendo diferentes setores da sociedade. 

 Realização da Edição 2022 do Programa de Mentoria Profissional da FPCEUP, tendo como objetivos 
nucleares: a troca de conhecimentos, experiências e estratégias adotadas no mundo profissional, 
fomentando a reflexão sobre projetos de vida e carreira; a vivência de experiências complementares que 
possibilitem o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais nos estudantes; e contribuir 
para uma maior aproximação entre a FPCEUP e os seus alumni. 

 

Capacidades 

 Intervenção nas juntas de dilatação interiores e exteriores do edifício, que apresentam elevado desgaste, 
garantindo assim maior durabilidade, resistência e estanquicidade das estruturas. 

 Reestruturação dos equipamentos ativos da rede de dados, com o intuito de evitar estrangulamentos de 
dados e ampliação da infraestrutura wireless da FPCEUP, de forma a potenciar uma maior cobertura no 
edifício da FPCEUP. 

 Proceder ao seccionamento da rede interna de abastecimento de água da FPCEUP, de modo a garantir 
que nenhuma área dependa das restantes (edifício, jardim e horta), tornando mais eficiente o controlo 
de gastos (jardim e horta) e permitindo desligar áreas sem interferências mútuas. 

 

Atividades transversais 

 Previsão de um aumento de 25% de consultas realizadas para a comunidade pelo Serviço de Consulta 
Psicológica, nas suas diferentes áreas de intervenção. 

 Comemoração dos 10 anos da mentoria FPCEUP (2011/2012 – 2021/2022), dinamizando atividades de 
exposição de fotos e posters, encontros-convívio, seminários e publicações, com envolvimento de antigos 
mentores e estagiários do programa de Iniciação à Investigação. 

 Implementação da 1.ª e 2.ª edições do novo “Observatório do Emprego e das Trajetórias Profissionais dos 
Diplomados da FPCEUP” –2019/2020 e 2020/2021 e realização de sessões de promoção de competências 
de procura ativa de emprego/empregabilidade (online e/ou presenciais) com estudantes e recém-
diplomados. 
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ICBAS - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS ABEL SALAZAR DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

Educação e Formação 

 Em caso de aprovação, deverão ser implementadas as formações propostas na candidatura da U.Porto ao 
Programa Impulsos Jovem e Adulto, no âmbito do PRR. Tratar-se-á de um conjunto de 18 formações 
sedeadas no ICBAS, para um número estimado de 450 formandos, que incluem parcerias com 8 UOs da 
U.Porto (FLUP; FCUP; FPCEUP; FDUP; FFUP; FADEUP; FCNAUP; e FMDUP) distribuídas pelas seguintes 
tipologias: 13 unidades de formação contínua (Cuidados Transculturais; Abordagem diagnóstica e gestão 
de doentes com insuficiência cardíaca; Terapia anti-envelhecimento: abordagem farmacológica e não 
farmacológica; Processos produtivos na indústria de alimentos compostos; Segurança alimentar na 
produção de alimentos compostos para animais; Sustentabilidade na produção de alimentos compostos 
para animais; Métodos de Imagem em Células Vivas; Reabilitação Cardíaca: como e para quem? 
Assistência ao parto em ambulância; Gestão da via aérea e ventilação; Construção de cenários multi-
vítimas em ambiente de realidade virtual; Gestão pré-hospitalar da vítima em choque; e Preparação de 
material biológico em ciliopatias); 3 cursos de formação contínua (Medicina Termal; Literacia em Saúde; 
e Bem-estar dos animais de companhia); 2 cursos de especialização (Comunicação em Saúde e Uma 
Saúde). Às formações propostas pelo ICBAS, acrescem 2 formações nas quais o ICBAS participará com sede 
noutras UOs: 1.º ciclo em Bioinformática FCUP + ICBAS + FFUP; Curso de Formação em Saúde Oral para 
Profissionais de Saúde de outras áreas da Saúde FMDUP + ICBAS). Da preparação da candidatura, resultou 
o estabelecimento de 16 acordos de parceria para as diferentes formações (Centro Hospitalar 
Universitário do Porto; Agrupamento de Escolas Leonardo Coimbra Filho; Centro Materno-Infantil do 
Norte; Secção Regional Norte da Ordem dos Médicos; ARS Norte; Instituto da Conservação da Natureza e 
das Florestas, IP; B2E Associação para a Bioeconomia Azul – Laboratório Colaborativo; Associação para a 
Investigação e Inovação em Nutrição e Alimentação Animal – FeedInov; Confederação Nacional das 
Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal; Associação Portuguesa dos Industriais de 
Alimentos Compostos para Animais; Serviços Partilhados do Ministério da Saúde; Infor TUCANO, SI; 
Sectra; Glintt - Healthcare Solutions; e Philips Healthcare). 

 MESTRADO EM UMA SAÚDE (ONE HEALTH). A visão do ICBAS é tornar o conceito de Uma Saúde (One 
Health) central na sua atividade. Queremos formar estudantes com uma perspetiva holística nos setores 
humano, animal e ambiental, e promover a pesquisa interdisciplinar e sinérgica, dentro do ICBAS e em 
colaboração com outras entidades nacionais e internacionais, para melhorar a saúde pública para todos. 
Assim, o ICBAS está a criar, em parceria com a FEP, um Mestrado em One Health (120 ECTS). No programa 
curricular está previsto abordar temas como Métodos epidemiológicos, Abordagem sistémica, 
Planeamento Uma Saúde, Economia sustentável, entre outros. Com esta iniciativa pretendemos 
posicionar o ICBAS, em Portugal e no espaço Europeu, com uma perspetiva de formação inovadora e 
adaptada às necessidades atuais, de forma a atrair mais e melhores estudantes. Está planeado que o 
Mestrado em One Health inicie no ano letivo 2023/2024. 

 Avanço com os trabalhos de certificação europeia para o Mestrado Integrado em Medicina Veterinária 
(MIMV). Em julho de 2021 decorreu uma visita dos avaliadores da European Association of Establishments 
for Veterinary Education (EAEVE) às instalações do ICBAS, no âmbito da primeira de duas fases para a 
obtenção da certificação europeia para o MIMV, tendo sido dadas por corrigidas todas as “major 
deficiences” (condição essencial à obtenção da certificação europeia). O ICBAS irá agora avançar, com a 
maior celeridade possível para a segunda fase da avaliação, focada na Quality Assessment, para que a 
certificação europeia venha a ser atribuída.  

 

Investigação 

 No âmbito das linhas estratégicas para a investigação do ICBAS nos próximos 5 anos, estão já a ser 
submetidos projetos de investigação, nomeadamente na área da Bioética, de que são exemplos as 
candidaturas no âmbito da Call HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04, intituladas “Precision drug 
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REPurpOsing For EUrope and the world” e “Training, testing, validation, implementation of artificial 
intelligence models for the monitoring and prevention of acute hospitalization in older patients with 
preexisting  cardiovascular disease”. 

 O VetOncoNet, uma das primeiras iniciativas, já em curso, no âmbito do Projeto One Health, promoverá 
novas linhas de investigação em oncologia animal e comparada. 

 Reforço dos serviços de apoio à investigação, reforçando iniciativas como: Divulgação de informação 
sobre oportunidades de financiamento de projetos científicos, de transferência tecnológica e inovação, 
bem como, candidaturas abertas para bolsas e prémios; Apoio à comunidade científica na realização de 
protocolos de cooperação, acordos, consórcios, proteção da propriedade intelectual, inovação e 
transferência de tecnologia estabelecendo a respetiva articulação quer com a U.Porto, quer com qualquer 
organismo/entidade nacional ou internacional; Incentivo da participação da comunidade académica nas 
sessões de esclarecimentos, seminários, workshops e conferências promovidas pela U.Porto. 

 

Terceira Missão 

 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM UMA SAÚDE (ONE HEALTH). Enquadrado na candidatura da U.Porto ao 
Programa Impulso Jovens e Adultos, no âmbito do PRR, está a ser criado um curso de especialização (30 
ECTS) em Uma Saúde (One Health), cujo público alvo será a população ativa. Este curso vai ser 
desenvolvido em parceira com a FEP, empresas e entidades externas à U.Porto. A formação terá como 
objetivo reconceptualizar as atividades profissionais dos formandos (Médicos, Médicos veterinários, 
Enfermeiros, Biólogos, Nutricionistas, etc.) em torno da visão de "Uma Saúde", devendo, para o efeito, 
integrar conceitos como Doença e Meio Ambiente; Resistência antimicrobiana; Segurança Alimentar; 
Epidemiologia e Saúde Pública; Economia sustentável. Está previsto que o curso seja lançado no primeiro 
semestre do ano letivo 2022/2023. 

 Iniciativas Divulgação de Ciência: Com o objetivo de comunicar a relevância do conceito Uma Saúde e as 
iniciativas lideradas pelo ICBAS no contexto desta abordagem (projetos de investigação, eventos, 
notícias), em setembro de 2021 foi lançado o site ICBAS – Uma Saúde (https://onehealth.icbas.up.pt). O 
público-alvo deste site é a comunidade académica, mas também a sociedade geral, para quem foi criada 
a seção especial “Era uma vez”, que inclui histórias que visam exemplificar, de forma simples, precisa e 
baseada em factos reais, casos clínicos resolvidos sob a perspetiva Uma Saúde. O site está disponível em 
PT e EN, para atingir também o público internacional. Durante 2022, este site será atualizado com todas 
as novidades do ICBAS relativas à atividade da instituição na área Uma Saúde. Estão também a ser 
planeados vários eventos de comunicação de ciência, a destacar a comemoração do Dia internacional de 
Uma Saúde, que vai acontecer por primeira vez na U.Porto a 3 de novembro de 2021 e queremos que se 
repita anualmente, já com uma segunda edição em 2022. O evento será organizado em conjunto entre o 
ICBAS e diferentes UIs/UOs da U.Porto. Com este “One Health Day”, que abordará sempre um tema 
central, complementado por temas satélites, pretendemos atingir a comunidade académica portuguesa 
e internacional, principais stakeholders (empresas e entidades reguladoras), e também influenciar e 
potenciar a criação de políticas públicas neste domínio. 

 Iniciativas Ciência e Arte: Através de várias atividades artísticas e culturais, procurar-se-á incentivar a 
comunidade académica a desenvolver capacidades extracurriculares, valorizando o conhecimento 
científico, aliado ao desenvolvimento artístico. Esta proposta permitir-nos-á, também, abrir-nos à 
comunidade e afirmar-nos como um centro cultural das ciências da vida e da saúde, trazendo ao ICBAS 
toda a comunidade académica, sociedade civil, antigos estudantes e funcionários. A arte e a cultura 
funcionarão como elemento aglutinador da Comunidade ICBAS. 
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Capacidades 

 Recentemente foi efetuado um exercício de reflexão do qual resultou a identificação da estratégia a 
adotar nos próximos 5 anos no que concerne aos recursos docentes e investigadores. Foram, assim, 
delineadas as seguintes áreas prioritárias: diagnóstico precoce do cancro; combate à obesidade e 
promoção de hábitos de vida mais saudáveis; combate a novas infeções virais e bacterianas; produção 
animal mais sustentável, segura e verde; águas de oceanos e rios mais saudáveis. A candidatura no âmbito 
do emprego científico e os concursos internos para progressão na carreira de docentes auxiliares e 
associados deverão ser motores de desenvolvimento destas áreas prioritárias. 

 Formação contínua dos trabalhadores: O ICBAS deverá continuar a promover a formação do pessoal não 
docente através da participação em ações de formação específicas assim como participação em 
deslocações ao abrigo do programa ERASMUS+, com especial foco no Consórcio EUGLOH; Manter-se-á, 
também, o apoio e incentivo aos seus funcionários que são trabalhadores-estudantes na prossecução dos 
seus estudos. 

 No âmbito da segurança e saúde no trabalho, foi criado o respetivo Serviço, que deverá promover uma 
cultura direcionada ao desenvolvimento de boas práticas de avaliação de riscos, ergonomia nos postos 
de trabalho, adequação dos EPIs, capacitação dos utilizadores do Complexo para a resposta adequada a 
situações de urgência ou emergência, etc. 

 

Atividades transversais 

 No âmbito da estratégia para a internacionalização, foi constituído um grupo de trabalho que está já a 
iniciar a implementação de medidas de captação de estudantes internacionais, nomeadamente no que 
respeita à constituição de um site próprio, ações de divulgação junto de Universidades estrangeiras e 
através das redes sociais. Este grupo está também a organizar webinars internacionais nas áreas áreas-
chave do ICBAS, bem como o registo transversal de atividades internacionais in e out. 

 O GAE-ICBAS pretende criar a rede alumni do ICBAS, com vista a promover a aproximação dos antigos 
estudantes à instituição e criar sinergias com a comunidade académica e outros parceiros significativos, 
nomeadamente empresas. Neste contexto, estão a ser planeadas uma série de atividades com vista a 
constituir a rede alumni ICBAS, procurando desenvolver também o vetor da empregabilidade. 

 Está prevista a retoma das seguintes atividades, já identificadas no passado e que não puderam ser 
implementadas por força da pandemia: No seguimento do estabelecimento de um protocolo com a 
Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), dever-se-á proceder à avaliação dos riscos psicossociais de 
todos os trabalhadores (docentes e não docentes) e à implementação de um plano de intervenção de 
acordo com os resultados; Dever-se-á retomar as ações no âmbito do projeto Pausa Ativa da U.Porto;  À 
semelhança do que já aconteceu noutros anos letivos e desde que as condições de saúde o permitam, 
procurar-se-á dinamizar, no Dia do ICBAS e noutras datas de referência, eventos que promovam o 
autoconhecimento e a coesão da comunidade académica. 
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(CONTINUA) 

6.3. ECOSSISTEMA DE INVESTIGAÇÃO 

O ecossistema de investigação da U.Porto conta com 48 Unidades de Investigação, avaliadas pela FCT. Destas 48 

Unidades de Investigação, 36 têm como instituição de gestão Unidades Orgânicas e 12 Entidades Participadas. 

Estas UIs cobrem múltiplos domínios do conhecimento como evidenciado no Quadro 6, onde as UIs do 

ecossistema U.Porto se encontram agrupadas em função das áreas definidas na última avaliação (2017/2018) da 

FCT.   

Artes e Humanidades 

CEAU - Centro de Estudos de Arquitectura e Urbanismo (FAUP) 

CETAPS - Centro de Estudos Ingleses, de Tradução e Anglo-Portugueses (FLUP) 

CITCEM - Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória (FLUP) 

CITTA - Centro de Investigação do Território, Transportes e Ambiente (FEUP) 

i2ADS - Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade (FBAUP) 

ID+ - Instituto de Investigação em Design, Media e Cultura (FBAUP) 

IF - Instituto de Filosofia (FLUP) 

ILC - Instituto de Literatura Comparada (FLUP) 

Ciências da Engenharia e Tecnologias 

CEFT - Centro de Estudos de Fenómenos de Transporte (FEUP) 

CONSTRUCT - Instituto de I&D em Estruturas e Construções (FEUP) 

INESC TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC) 

IT - Instituto de Telecomunicações (IT) 

LAETA - Laboratório Associado de Energia, Transportes e Aeronáutica (INEGI) 

LEPABE - Laboratório de Engenharia de Processos, Ambiente, Biotecnologia e Energia (FEUP) 

LIACC - Laboratório de Inteligência Artificial e Ciência de Computadores (FEUP) 

LSRE-LCM - Laboratório de Processos de Separação e Reacção - Laboratório de Catálise e Materiais (FEUP) 

SYSTEC - Centro de Sistemas e Tecnologias (FEUP) 

Ciências da Saúde 

CIAFEL - Centro de Investigação em Actividade Física, Saúde e Lazer (FADEUP) 

CIFI2D - Centro de Investigação, Formação, Inovação e Intervenção em Desporto (FADEUP) 

CINTESIS - Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde (FMUP) 

EPIUnit - Unidade de Investigação em Epidemiologia - Instituto de Saúde Pública da U.Porto (ISPUP) 

i3S - Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S) 

MedInUP - Centro de Investigação Farmacológica e Inovação Medicamentosa (ICBAS) 

UMIB - Unidade Multidisciplinar de Investigação Biomédica (ICBAS) 

UnIC - Unidade de Investigação e Desenvolvimento Cardiovascular (FMUP) 
Nota: Áreas definidas na última avaliação (2017/2018) da FCT. 

 

QUADRO 6. UNIDADES DE INVESTIGAÇÃO 
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Ciências Exatas 

CF-UM-UP - Centro de Física das Universidades do Minho e do Porto (FCUP) 

CICGE - Centro de Investigação em Ciências Geo-Espaciais (FCUP) 

CIQUP - Centro de Investigação em Química da Universidade do Porto (FCUP) 

CMUP - Centro de Matemática da Universidade do Porto (FCUP) 

IA - Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (CAUP) 

IFIMUP - Instituto de Física de Materiais Avançados, Nanotecnologia e Fotónica – U.Porto (FCUP) 

REQUIMTE - Laboratório Associado para a Química Verde - Tecnologias e Processos Limpos (REQUIMTE) 

Ciências Naturais 

CECA - Centro de Estudos de Ciência Animal (ICETA) 

GreenUPorto - Centro de investigação em Produção Agroalimentar Sustentável (FCUP) 

ICT – Instituto de Ciências da Terra (FCUP) 

CIBIO-InBIO - Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva (ICETA) 

UCIBIO - Unidade de Ciências Biomoleculares Aplicadas (REQUIMTE) 

Ciências Sociais 

cef.up - Centro de Economia e Finanças da Universidade do Porto (FEP) 

CEGOT - Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território (FLUP) 

CIIE - U.Porto - Centro de Investigação e Intervenção Educativas (FPCEUP) 

CIJE - Centro de Investigação Jurídico-Económica (FDUP) 

CIPES - Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior (CIPES) 

CLUP - Centro de Linguística da Universidade do Porto (FLUP) 

CPUP - Centro de Psicologia da Universidade do Porto (FPCEUP) 

IS-UP - Instituto de Sociologia da Universidade do Porto (FLUP) 

Áreas Temáticas 

CEAUP - Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto (FLUP) 

CERENA - Centro de Recursos Naturais e Ambiente (FEUP) 

CIIMAR - Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR) 
Nota: Áreas definidas na última avaliação (2017/2018) da FCT. 

 

QUADRO 6. UNIDADES DE INVESTIGAÇÃO (CONTINUAÇÃO) 
 

No seu conjunto, estas UIs representam uma importante fonte de financiamento às atividades da U.Porto. A 

tabela seguinte permite ilustrar essa importância, apresentando para as 48 UIs do ecossistema U.Porto o 

financiamento plurianual (período 2020-2023) atribuído pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito 

do último processo de avaliação das Unidades de Investigação. É importante ressalvar que os dados abaixo não 

constituem necessariamente uma proxy adequada da dotação orçamental de cada uma das UIs, por diversas 

razões: por um lado, não se incluem aqui receitas relativas a projetos de I&D+i nacionais e internacionais (que 

em algumas circunstâncias podem representar um volume de receitas muito significativo), de outras linhas de 

financiamento (e.g. Laboratórios Associados) ou de outras atividades como a prestação de serviços e outras 

receitas; por outro lado, no caso de UIs com estruturas associativas mais complexas (por exemplo, devido ao 

envolvimento de outras IES) o financiamento representado nas tabelas abaixo não é inteiramente absorvido pela 

U.Porto (mesmo no caso de UIs que estejam sediadas na Universidade). Não obstante, os dados da tabela 

permitem ilustrar os importantes recursos que a investigação no ecossistema U.Porto já mobiliza. 
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(CONTINUA) 

Unidade de I&D Instituição de Gestão Principal 

Nº de 
Investigadores 

Doutorados 
Integrados 

Classificação 
Global 

Financiamento 
Base 

(2020-2023) 
 * 

(mil €) 

Financiamento 
Programático 
(2020-2023)  

** 
(mil €) 

Financiamento 
Total  

(2020-2023)  
 

(mil €) 

Financiamento 
Especial 
(2020)  

*** 
(mil €) 

Centro de Economia e Finanças da 
Universidade do Porto (cef.up) 

Faculdade de Economia da 
Universidade do Porto (FEP/UP) 57 Muito Bom 825 371 1 196 0 

Centro de Estudos Africanos da 
Universidade do Porto (CEAUP) 

Centro de Estudos Africanos da 
Universidade do Porto (CEAUP) 

11 Bom 89 80 169 0 

Centro de Estudos de Arquitectura e 
Urbanismo (CEAU) 

Faculdade de Arquitectura da 
Universidade do Porto (FA/UP) 72 Muito Bom 899 270 1 169 0 

Centro de Estudos de Ciência Animal 
(CECA) 

ICETA - Instituto de Ciências, 
Tecnologias e Agroambiente da 
Universidade do Porto (ICETA) 

29 Excelente 464 470 934 0 

Centro de Estudos de Fenómenos de 
Transporte (CEFT) 

Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto (FE/UP) 

24 Excelente 437 338 775 0 

Centro de Estudos de Geografia e 
Ordenamento do Território (CEGOT) Universidade de Coimbra (UC) 65 Muito Bom 807 153 960 0 

Centro de Estudos Ingleses, de 
Tradução e Anglo-Portugueses 
(CETAPS) 

Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas (FCSH/UNL) 

49 Excelente 799 375 1 174 0 

Centro de Física das Universidades do 
Minho e do Porto (CF-UM-UP) 

Universidade do Minho (UM) 86 Muito Bom  1 275 647  1 922 0 

Centro de Investigação de Políticas do 
Ensino Superior (CIPES) 

Centro de Investigação de 
Políticas do Ensino Superior 
(CIPES) 

20 Excelente 309 415 724 0 

Centro de Investigação do Território, 
Transportes e Ambiente (CITTA) 

Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto (FE/UP) 

45 Excelente 777 1 015 1 792 0 

Centro de Investigação e Intervenção 
Educativas (CIIE - U.Porto) 

Faculdade de Psicologia e de 
Ciências da Educação da 
Universidade do Porto (FPCE/UP) 

54 Excelente 950 662 1 612 0 

Centro de Investigação em Actividade 
Física, Saúde e Lazer (CIAFEL) 

Faculdade de Desporto da 
Universidade do Porto (FADE/UP) 30 Muito Bom 353 483 836 0 

Centro de Investigação em Ciências 
Geo-Espaciais (CICGE) 

Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto (FCUP/UP) 

10 Bom   124 54   178 0 

Centro de investigação em Produção 
Agroalimentar Sustentável 
(GreenUPorto) 

Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto (FCUP/UP) 23 Excelente 373 570 943 0 

Centro de Investigação em Química da 
Universidade do Porto (CIQUP) 

Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto (FCUP/UP) 44 Excelente 801 700 1 501 0 

Centro de Investigação em Tecnologias 
e Serviços de Saúde (CINTESIS) 

Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto (FM/UP) 

198 Muito Bom 2 519 803 3 322 0 

Centro de Investigação Farmacológica e 
Inovação Medicamentosa (MedInUP) 

Instituto de Ciências Biomédicas 
Abel Salazar (ICBAS/UP) 

20 Bom 157 276 433 0 

Centro de Investigação Jurídico-
Económica (CIJE)   

Faculdade de Direito da 
Universidade do Porto (FD/UP) 20 Bom 212 0 212 0 

Centro de Investigação Transdisciplinar 
Cultura, Espaço e Memória (CITCEM) 

Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto (FL/UP) 

184 Muito Bom 2 235 315 2 550 0 

Centro de Investigação, Formação, 
Inovação e Intervenção em Desporto 
(CIFI2D) 

Faculdade de Desporto da 
Universidade do Porto (FADE/UP) 

24 Bom 273 109 382 0 

Centro de Linguística da Universidade 
do Porto (CLUP) 

Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto (FL/UP) 

25 Muito Bom 360 415 775 0 

Centro de Matemática da Universidade 
do Porto (CMUP) 

Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto (FCUP/UP) 

61 Excelente 1 101 682 1 783 0 

Centro de Psicologia da Universidade 
do Porto (CPUP) 

Faculdade de Psicologia e de 
Ciências da Educação da 
Universidade do Porto (FPCE/UP) 

67 Muito Bom 945 335 1 280 13 

Centro de Recursos Naturais e 
Ambiente (CERENA) 

Associação do Instituto Superior 
Técnico para a Investigação e o 
Desenvolvimento (IST-ID) 

63 Excelente 1 092 685 1 777 0 

Centro de Sistemas e Tecnologias 
(SYSTEC) 

Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto (FE/UP) 

33 Muito Bom 480 185 665 0 

Centro Interdisciplinar de Investigação 
Marinha e Ambiental (CIIMAR) 

Centro Interdisciplinar de 
Investigação Marinha e 
Ambiental (CIIMAR/CIMAR) 

179 Excelente 3 112 1 120 4 232 0 

INESC TEC - INESC Tecnologia e Ciência 
(INESC TEC) 

Inesc Tec - Instituto de 
Engenharia de Sistemas e 
Computadores, Tecnologia e 
Ciência (INESC TEC) 

286 Muito Bom 4 290 1 070 5 360 1 111 
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Unidade de I&D Instituição de Gestão Principal 

Nº de 
Investigadores 

Doutorados 
Integrados 

Classificação 
Global 

Financiamento 
Base 

(2020-2023) 
 * 

(mil €) 

Financiamento 
Programático 
(2020-2023)  

** 
(mil €) 

Financiamento 
Total  

(2020-2023)  
 

(mil €) 

Financiamento 
Especial 
(2020)  

*** 
(mil €) 

Instituto de Astrofísica e Ciências do 
Espaço (IA) 

FCiências.ID - Associação para a 
Investigação e Desenvolvimento 
de Ciências (Fciências.ID) 

61 Excelente 1 056 585 1 641 337 

Instituto de Ciências da Terra (ICT) Universidade de Évora (UE) 76 Muito Bom 1 065 742 1 807 0 

Instituto de Filosofia (IF) 
Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto (FL/UP) 57 Muito Bom 690 570 1 260 0 

Instituto de Física de Materiais 
Avançados, Nanotecnologia e Fotónica 
- Universidade do Porto (IFIMUP) 

Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto (FCUP/UP) 

26 Excelente   437 435   872 0 

Instituto de I&D em Estruturas e 
Construções (CONSTRUCT) 

Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto (FE/UP) 

51 Muito Bom 704 135 839 35 

Instituto de Investigação e Inovação em 
Saúde (i3S)  

Universidade do Porto (UP) 431 Excelente 7 038 1 915 8 953 3 562 

Instituto de Investigação em Arte, 
Design e Sociedade (i2ADS) 

Faculdade de Belas-Artes da 
Universidade do Porto (FBA/UP) 

26 Muito Bom   360 309   669 0 

Instituto de Investigação em Design, 
Media e Cultura (ID+) Universidade de Aveiro (UA) 68 Muito Bom   893 309  1 202 0 

Instituto de Literatura Comparada (ILC) Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto (FL/UP) 

22 Muito Bom 278 325 603 0 

Instituto de Sociologia da Universidade 
do Porto (IS-UP) 

Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto (FL/UP) 

37 Muito Bom 518 523 1 041 0 

Instituto de Telecomunicações (IT) 
Instituto de Telecomunicações 
(IT) 263 Muito Bom 3 663 1 070 4 733 921 

Laboratório Associado de Energia, 
Transportes e Aeronáutica (LAETA) 

INEGI - Instituto de Ciência e 
Inovação em Engenharia 
Mecânica e Engenharia Industrial 
(INEGI/UP) 

281 Excelente 4 930 990 5 920 0 

Laboratório Associado para a Química 
Verde - Tecnologias e Processos Limpos 
(REQUIMTE) 

REQUIMTE - Rede de Química e 
Tecnologia - Associação 
(REQUIMTE-P) 

317 Excelente 5 651 2 225 7 876 630 

Laboratório de Engenharia de 
Processos, Ambiente, Biotecnologia e 
Energia (LEPABE) 

Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto (FE/UP) 72 Excelente 1 250 755 2 005 71 

Laboratório de Inteligência Artificial e 
Ciência de Computadores (LIACC) Universidade do Porto (UP) 19 Excelente 322 412 734 0 

Laboratório de Processos de Separação 
e Reacção - Laboratório de Catálise e 
Materiais (LSRE-LCM) 

Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto (FE/UP) 

63 Excelente 1 147 420 1 567 335 

Rede de Investigação em 
Biodiversidade e Biologia Evolutiva 
(InBIO) 

ICETA - Instituto de Ciências, 
Tecnologias e Agroambiente da 
Universidade do Porto (ICETA) 

180 Excelente 3 140 1 837 4 977 0 

Unidade de Ciências Biomoleculares 
Aplicadas (UCIBIO) 

REQUIMTE - Rede de Química e 
Tecnologia - Associação 
(REQUIMTE-P) 

127 Excelente 2 266 972 3 238 203 

Unidade de Investigação e 
Desenvolvimento Cardiovascular (UnIC) 

Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto (FM/UP) 49 Excelente 637 696 1 333 0 

Unidade de Investigação em 
Epidemiologia - Instituto de Saúde 
Pública da Universidade do Porto 
(EPIUnit) 

Instituto de Saúde Pública da 
Universidade do Porto 
(ISPUP/UP) 

70 Excelente 981 532 1 513 0 

Unidade Multidisciplinar de 
Investigação Biomédica (UMIB) 

Instituto de Ciências Biomédicas 
Abel Salazar (ICBAS/UP) 

55 Muito Bom 533 413 946 0 

* De acordo com o nº 3 do Artigo 12.º do Regulamento de Avaliação e Financiamento Plurianual de Unidades de I&D, o financiamento base 
unitário anual para cada nível de classificação elegível, homologado pela Tutela, é o seguinte: Excelente- 4 550€; Muito Bom - 3 750€; Bom - 
3 100€. 
** Inclui contratos de novos investigadores doutorados como recomendado nos  relatórios do Painel de Avaliação de cada Unidade de I&D 
(nº total para os 32 painéis de avaliação = 391). 
*** O Conselho Diretivo da FCT, I.P. deliberou  atribuir excecionalmente, em 2020, às Unidades classificadas com Excelente ou Muito Bom, 
e com um financiamento proposto em 2020 inferior ao financiamento de 2019, um financiamento especial  igual a 90% da diferença entre o 
financiamento de 2019 e o financiamento proposto para 2020. O financiamento proposto para 2020 é calculado por divisão do Financiamento 
 

 UIs sediadas em entidades do ecossistema da U.Porto  UIs acolhidas na U.Porto (Instituição de Gestão Principal 
exterior) 
 

Fonte: https://www.fct.pt/apoios/unidades/avaliacoes/2017/resultados.phtml.pt 

QUADRO 7. FINANCIAMENTO PLURIANUAL FCT (AVALIAÇÃO 2017/18) ÀS UIS DO ECOSSISTEMA U.PORTO (CONTINUAÇÃO) 
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Em complemento a esta análise, procurou-se identificar os mais relevantes contributos das UIs para as atividades 

da U.Porto no próximo ano. Para esse efeito, solicitou-se a cada UI a identificação das três atividades mais 

marcantes a implementar no próximo ano (identificando, para cada uma das três atividades, qual o seu 

contributo para os objetivos estratégicos da U.Porto e para a prossecuação dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável das Nações Unidas). As atividades identificadas pelas 36 UIs que responderam a este inquérito são 

descritas em detalhe no Plano de Atividades e Orçamento da U.Porto 2022 – Parte 2. A análise destas atividades 

permite constatar o forte dinamismo do ecossistema de investigação da U.Porto, destacando-se em particular: 

 O forte contributo da investigação “made in U.Porto” na resposta aos desafios societais da atualidade, 

com a investigação das UIs do ecossistema U.Porto a contribuírem para áreas tão diversas como a saúde 

de qualidade; diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças da contemporaneidade, incluindo o 

desenvolvimento futuro de vacinas ou terapêuticas contra essas doenças; problemas de saúde global; 

desafios digitais na saúde; nanotecnologia; biotecnologia; biomedicina; qualidade de vida do doente 

crónico; diminuição do impacto socio-económico da doença crónica; promoção de estilos de vida 

saudáveis; biodiversidade; ação climática; energias renováveis; produtos, sistemas e engenharia de 

sistemas; desafios no âmbito das ciências e tecnologias do ambiente; mobilidade; estratégias de 

economia circular; proteção e otimização de recursos marinhos;  preservação e recuperação dos solos; 

neutralidade carbónica; cidades sustentáveis; monitorização costeira; astrofísica e espaço; origem e 

evolução de estrelas e planetas; cosmologia e evolução do universo; parcerias com países em vias de 

desenvolvimento; preservação; manutenção e reabilitação de edifícios e estruturas históricas; 

património e desenvolvimento sustentável; computação avançada; Internet das Coisas (IoT) e indústria 

4.0; inteligência artificial, Big Data, robótica colaborativa com tecnologia 5G; vestuário de alto 

desempenho; ferrovia; (ciber)segurança; tendências e desafios no ensino superior; cidadania; filosofia; 

direito e desafios de natureza jurídica; ética; história; estudos linguísticos; preservação do património e 

herança cultural; igualdade de género; cultura; arte; design; responsabilidade social; economia; 

competitividade, inovação e empreendedorismo; avaliação de políticas públicas; coesão territorial, 

entre outros. 

 A crescente internacionalização das UIs do ecossistema U.Porto em diversas áreas do conhecimento, 

dinamixando parcerias com algumas das melhores IES e das mais prestigiadas redes de investigação 

internacionais. 

 O dinamismo crescente das UIs no âmbito da angariação de financiamento às atividades de I&D+i. No 

seu conjunto, o ecossistema U.Porto tem conseguido beneficiar dos mais diversificados instrumentos 

de financiamento (nacionais e europeus) à investigação e inovação, incluindo financiamentos à 

investigação da FCT, financiamentos à inovação no âmbito da ANI ou do COMPETE, programas como o 

Norte 2020, Portugal 2020, SIACs, SAICT, ERC, COST Actions, H2020 de diversas tipologias (incluindo 

projetos Teaming, Twinning e SwafS), EIT, ERA Chairs, Ações Marie S. Curie Innovative Training Network, 

Erasmus+, Catedras UNESCO, entre outros. Em alguns casos, tem-se ainda assistido a um crescente 

financiamento direto de empresas nacionais e internacionais a projetos de I&D+i desenvolvidos em 

algumas UIs do ecossistema U.Porto.  
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 O importante papel das UIs em iniciativas de formação avançada através do acolhimento de estudantes 

de mestrado e doutoramento e sua inserção em equipas de investigação; supervisão das teses e 

dissertações; participação na docência, não só nos cursos de mestrado e doutoramento da U.Porto, mas 

também num crescente número de cursos de formação contínua. A este nível destaca-se também a 

participação em programas de formação direcionada a públicos mais alargados (incluindo a formação 

de professores, especialmente relevante em algumas áreas do conhecimento). 

 A crescente aposta das UIs na dinamização do emprego científico e do desenvolvimento de carreiras 

científicas, através do reforço da contratação de jovens investigadores. 

 O papel essencial das UIs para a produção científica da U.Porto, materializado nas publicações científicas 

em jornais académicos de referência e nas múltiplas ações de divulgação de ciência, curadoria, 

participação em redes de investigação internacionais, organização de grandes conferências 

internacionais e nacionais. 

 A crescente aposta na comunicação de ciência, na curadoria de bases de dados e resultados de 

investigação e nos esforços de divulgação de conhecimento científico a públicos cada vez mais 

alargados, participando ativamente em ações de promoção de open science, construção de sociedades 

baseada no conhecimento e formação de cidadãos socialmente responsáveis. 

 A crescente abertura para o estabelecimento de parcerias e iniciativas de colaboração com stakeholders 

externos, incluindo empresas, atores do sistema científico e tecnológico nacional, estruturas do poder 

central, regional e local, instituições de saúde, entidades do “terceiro setor”, clusters de 

competitividade, COLabs e outras estruturas de interface. Em particular, assinalam-se em diversas UIs, 

os esforços para intensificar a colaboração academia-indústria, com vista à validação e demonstração 

do potencial dos resultados de I&D desenvolvidas por investigadores da U.Porto. 

  A crescente importância, no contexto de algumas UIs, da criação de condições para a transformação 

dos resultados de projetos de I&D em soluções de mercado inovadoras e posterior translação para o 

mercado, nomeadamente através do apoio à criação de spin-offs e start-ups, com uma forte dinâmica 

de inovação e elevado potencial de criação de empregos altamente qualificados.  
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7. ORÇAMENTO 2022 

De acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 58.º da LEO8, a vigência da lei do Orçamento do Estado é prorrogada 

quando se verifique a não aprovação da proposta de lei do Orçamento do Estado. Na sequência da rejeição na 

Assembleia da República da Proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2022, na votação na generalidade em 

27 de outubro, para o próximo ano irá verificar-se um regime transitório de execução orçamental até à entrada 

em vigor da Lei do Orçamento de Estado para 2022.  

Não obstante  estes potenciais constrangimentos, estando em vigor um contrato de financiamento plurianual 

para o Ensino Superior, submete-se à aprovação do Conselho Geral, para que seja homologado pelo Conselho de 

Curadores, a proposta de Orçamento da U.Porto. 

 

7.1. ASPETOS RELEVANTES EM 2022 

Para o ano de 2022 destacam-se os seguintes aspetos: 

o A proposta de orçamento privativo da U.Porto foi elaborada no respeito pela LEO e de acordo com as 

orientações da DGO, constantes da Circular Série A n.º 1404, de 2 de agosto9, tendo-se fixado em 

251.833.473 Euros;  

o Apesar das circunstâncias relacionadas com a pandemia da COVID-19 que têm condicionado a atividade da 

U.Porto desde março de 2020 e que afetaram de forma significativa a execução do ano anterior, em 2021 

verifica-se uma retoma da atividade letiva e não letiva da Universidade, sendo expectável que esta se 

consolide durante o ano de 2022. A evolução da pandemia em Portugal, em particular no segundo semestre 

de 2021 e, sobretudo, do processo de vacinação, permitiram o alívio gradual das medidas restritivas, 

reduzindo substantivamente os condicionalismos existentes, o que reforça as expectativas otimistas da 

U.Porto; 

o O investimento global projetado pela U.Porto, incluindo cerca de 3,6 milhões de Euros inseridos no plano 

de investimento gerido pela Reitoria para conservação e reabilitação de património, ascende a 

aproximadamente 14,1 milhões de Euros. Em 2016, aquando da celebração do acordo interorgânico para a 

mobilização de investimento infraestrutural, a estimativa de despesa em intervenções indispensáveis para 

a conservação e a reabilitação do património imobiliário era de aproximadamente 47,5 milhões de Euros. 

Prevê-se que o investimento total realizado e a realizar no período 2016-2022 se situe acima dos 100 

milhões de Euros, sendo a Reitoria responsável pela execução de cerca de metade deste volume de 

investimento; 

o A U.Porto assumiu uma posição conservadora na previsão da contratualização de novos projetos para 2022, 

tendo sido particularmente cautelosa atendendo à fase final do atual Programa Quadro. É expectável que 

a execução dos projetos em curso decorra com normalidade durante 2022, prevendo-se o encerramento 

de um número significativo de projetos; 

                                                 
8 Lei de Enquadramento Orçamental, aprovada pela Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro (na sua redação atual).  
9 Instruções para preparação do Orçamento do Estado para 2022. 
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o O Resultado líquido perspetiva-se positivo em 7.285 milhares de Euros, estimando-se um aumento de 754 

milhares de Euros (+12%) face ao ano anterior. É expectável que a U.Porto apresente um EBITDA no 

montante de 17.923 milhares de Euros e que a capacidade de libertar fundos na sequência da atividade de 

exploração evolua favoravelmente, prevendo-se que o Cash-flow ascenda a 17.738 milhares de Euros. 

Estima-se que o grau de autonomia financeira se eleve a 80%, com um incremento de 4 p.p. (+5%) face a 

31/12/2021;  

o A rubrica de rendimentos que se perspetiva com maior expressão corresponde às Transferências e subsídios 

correntes obtidos, sendo expectável que totalize 190.555 milhares de Euros, representando 75% do total 

dos rendimentos. Estima-se que esta rubrica compreenda em 72% a dotação do Orçamento de Estado, que 

se prevê ascender a 137.649 milhares de Euros, superior em 2.613 milhares de Euros (+2%) face à atribuída 

em 2021, no montante de 135.036 milhares de Euros;  

o Estima-se que os rendimentos provenientes de Impostos, contribuições e taxas ascendam a 41.051 milhares 

de Euros, representando 16% do total dos rendimentos, sendo esperada uma variação positiva de 827 

milhares de Euros (+2%) face a 2021. Importa destacar o decréscimo esperado dos rendimentos dos cursos 

de mestrados integrados (-3.856 milhares de Euros) em resultado da extinção dos mestrados integrados 

nas áreas de Engenharia e de Psicologia, a partir do ano letivo 2021/2022, cujos estudantes passarão a estar 

inseridos em licenciaturas ou mestrados, o que justifica, em grande parte, o aumento projetado dos 

rendimentos relativos aos cursos de 1º ciclo - licenciaturas (+2.281 milhares de Euros) e aos cursos de 2º 

ciclo - mestrados (+1.316 milhares de Euros). Quanto ao acréscimo dos rendimentos dos cursos de 3º ciclo 

- doutoramentos (+1.043 milhares de Euros) este deriva, essencialmente, da expectativa de que com o fim 

da pandemia o número de estudantes inscritos aumente e o número de desistências diminua, sobretudo 

dos estudantes internacionais; 

o A rubrica que se espera mais relevante nos gastos, representando 72% do seu total, corresponde aos Gastos 

com pessoal, perspetivando-se que se cifre em 176.703 milhares de Euros e evidencie um acréscimo de 2% 

face ao período anterior, no montante de 3.761 milhares de Euros, essencialmente, devido: 

 às medidas destinadas a estimular o emprego científico e tecnológico e às regularizações no âmbito 

do PREVPAP; 

 ao reforço do corpo não docente especializado, à previsão de contratação de investigadores e não 

docentes no âmbito de outros projetos financiados e ainda aos concursos regulares para ingresso na 

carreira docente; 

 às alterações de posição remuneratória, à orçamentação relativa a possíveis novos concursos de 

promoção de docentes e às alterações da estrutura remuneratória da carreira especial de técnico 

superior das áreas de diagnóstico e terapêutica. 

A este respeito refira-se que, embora se preveja uma diminuição de 33,37 ETIs para 2022 (-0,8%), foi 

projetado um aumento dos gastos com pessoal, para o qual concorrem os fatores anteriormente 

enumerados, alguns dos quais, todavia, com um impacto relevante que não implica a variação de ETIs. De 

realçar ainda o facto de se esperar um aumento muito significativo de ETIs no final de 2021, cujo efeito 

financeiro será mais visível em 2022. 
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Em resumo, perspetiva-se que em 2022 a U.Porto apresente uma situação económico-financeira favorável e 

equilibrada, tal como se constata pela análise efetuada nos pontos seguintes. 

 

7.2. ENQUADRAMENTO 

A proposta de orçamento privativo da U.Porto para 2022 foi elaborada no respeito pela LEO e de acordo com as 

orientações da DGO, constantes da Circular Série A n.º 1404, de 2 de agosto, tendo-se fixado em 251.833.473 

Euros. Nos termos da supracitada circular, a U.Porto procedeu ainda à orçamentação de operações 

extraorçamentais no montante de 429.083 Euros10.  

A proposta final do orçamento da U.Porto foi submetida na plataforma da DGO no passado dia 20 de agosto. Os 

valores que se apresentam e analisam neste relatório correspondem aos que constam da versão submetida11.  

O orçamento na ótica da contabilidade financeira foi preparado nos termos do novo normativo contabilístico – 

SNC-AP12, em vigor desde 1 de janeiro de 2018, e em consonância com o orçamento privativo da U.Porto na ótica 

da contabilidade orçamental13, o que, decorrente de preceitos específicos, implicou: 

o A previsão das receitas necessárias para cobrir as despesas e a não utilização de saldos de gerência, como 

forma de assegurar o equilíbrio orçamental e o saldo global positivo ou nulo14;   

o A inscrição da receita de transferências correntes e de capital com origem em serviços e organismos da 

Administração Central pelo valor refletido na despesa do dador15.  

Estes aspetos, em particular o primeiro, tiveram especial relevância na preparação do Orçamento para 2022. 

Com efeito, no âmbito da reabilitação prevista do património da U.Porto, a concretização dos investimentos 

projetados tem implicado a mobilização de recursos internos, nomeadamente através da utilização dos saldos 

                                                 
10  Correspondentes, fundamentalmente, a transferências para entidades parceiras no âmbito de projetos, de acordo com as regras previstas 

no ponto 86 da Circular Série A n.º 1404, de 2 de agosto.  
11 A versão do Orçamento da U.Porto incluída na Proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2022, entretanto rejeitada na Assembleia da 

República na votação na generalidade em 27 de outubro, previa que o orçamento da Universidade totalizasse 251.659.509 Euros, o que se 
consubstancia numa redução de 173.964 Euros (-0,07%) face à versão submetida. Esta alteração decorreu das verificações realizadas pela 
DGO e, apesar de todos os esforços de conciliação levados a cabo durante os trabalhos de preparação do orçamento, resultou das 
divergências entre as receitas inscritas pela U.Porto relativas a transferências com origem em entidades da Administração Central e o 
correspondente valor refletido na despesa pelo dador. 

12 Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro (na 
sua redação atual). 

13 Embora o conceito de “receita” e “despesa”, subjacente à ótica da contabilidade orçamental, seja diferente do conceito de “recebimento" 
e “pagamento”, subjacente à ótica da contabilidade financeira, no âmbito da preparação do presente orçamento estes conceitos são 
coincidentes, representando o fluxo monetário esperado para o período em análise. 

14 “As entidades devem, em respeito pelo princípio da estabilidade orçamental, nos termos do art.º 10.º da LEO, assegurar o equilíbrio 
orçamental do seu projeto de orçamento e o saldo global positivo ou nulo, designadamente: i. O total das previsões de receitas próprias deve 
ser, pelo menos, igual ao total das despesas cobertas por esse tipo de receitas; ii. O montante do limite orçamental – plafond de receitas de 
impostos - inserido no lado da receita deve ser maior ou igual ao total das despesas cobertas pela dotação orçamental que é atribuída a cada 
serviço; iii. O equilíbrio deve ser aferido ao nível das classificações orgânicas, medidas e fontes de financiamento.; iv O total das previsões de 
receita efetiva deve ser pelo menos igual ao total das dotações de despesa efetiva; v. Não pode ser considerada a utilização de saldos de 
gerência, independentemente da sua origem.” - Circular Série A n.º 1404, de 2 de agosto, ponto 19. 

15 “Em caso de inconsistência entre o dador e o beneficiário, o serviço beneficiário tem de assegurar a inscrição da receita pelo valor que é 
refletido na despesa do dador. Caso permaneçam diferenças, prevalece o valor inscrito na despesa pelo dador. (…)” - Circular Série A n.º 
1404, de 2 de agosto, ponto 81. 
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de anos anteriores, pelo que, por forma a garantir o equilíbrio orçamental, foi necessário afetar o investimento 

previsto à receita estimada no período.  

Apesar das circunstâncias relacionadas com a pandemia da COVID-19 que têm condicionado a atividade da 

U.Porto desde março de 2020 e que afetaram de forma significativa a execução do ano anterior, em 2021 verifica-

se uma retoma da atividade letiva e não letiva da Universidade, sendo expectável que esta se consolide durante 

o ano de 2022. A evolução da pandemia em Portugal, em particular no segundo semestre de 2021 e, sobretudo, 

do processo de vacinação, permitiram o alívio gradual das medidas restritivas, reduzindo substantivamente os 

condicionalismos existentes, o que reforça as expectativas otimistas da U.Porto para o ano em curso, bem como 

para o próximo ano. 

Ainda no contexto da pandemia da COVID-19, e perante os graves impactos por esta provocados, importa 

destacar o Plano de Recuperação e Resiliência que prevê um conjunto de reformas e investimentos estruturantes 

a implementar em Portugal até 2026. Pese embora a U.Porto tenha identificado um conjunto de oportunidades 

neste âmbito, estas não foram incluídas no Orçamento para 2022, uma vez que à data da sua submissão, as 

correspondentes candidaturas ainda se encontravam em análise ou em preparação. 

Para 2022 destacam-se os investimentos projetados pela U.Porto, incluindo cerca de 3,6 milhões de Euros 

inseridos no plano de investimento gerido pela Reitoria para conservação e reabilitação de património, num total 

de aproximadamente 14,1 milhões de Euros de investimento global da Universidade. Em 2016, aquando da 

celebração do acordo interorgânico para a mobilização de investimento infraestrutural, a estimativa de despesa 

em intervenções indispensáveis para a conservação e a reabilitação do património imobiliário era de 

aproximadamente 47,5 milhões de Euros. Prevê-se que o investimento total realizado e a realizar no período 

2016-2022 se situe acima dos 100 milhões de Euros, sendo a Reitoria responsável pela execução de cerca de 

metade deste volume de investimento. 

Para o próximo ano prevê-se que a U.Porto receba do Orçamento do Estado para o seu funcionamento o 

montante de 137.648.785 Euros, o que se consubstancia num aumento das transferências provenientes do 

Estado face a 2021 (135.036.044 Euros) de 2.613 milhares de Euros, correspondente a uma variação de 2%, nos 

termos previstos no “Contrato de Legislatura 2020-2023”. A distribuição do Orçamento do Estado para 2022 

pelas entidades constitutivas da U.Porto encontra-se em curso. 
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7.3. PRESSUPOSTOS 

Os pressupostos globais do orçamento, tanto na ótica da contabilidade orçamental, como na ótica da 

contabilidade financeira, que agora se submete à aprovação do Conselho Geral, para que seja homologado pelo 

Conselho de Curadores, foram determinados pelo Conselho de Gestão, atento o descrito nos parágrafos 

anteriores, cabendo a cada uma das 18 entidades constitutivas - Reitoria, Unidades Orgânicas16 e Serviços 

Autónomos17 - elaborar os seus orçamentos individuais, por forma a obter o Orçamento da U.Porto para 2022.  

Resumidamente, os pressupostos na base do presente orçamento foram os seguintes: 

o Transferências do Orçamento do Estado para funcionamento, no montante de 137.648.785 Euros; 

o Taxa de inflação previsional de 0,9% (de acordo com as projeções do Banco de Portugal); 

o Redução do número de ETIs em 0,8% (vide ANEXO 3); 

o Orçamentação de projetos financiados com candidatura aprovada, a aguardar assinatura do Termo de 

Aceitação, assim como de projetos com candidatura submetida ou a submeter relevantes, com forte 

probabilidade de serem aprovadas; 

o Orçamentação das despesas e gastos com pessoal considerando: 

 Os vencimentos a maio de 2021;  

 As entradas e saídas por via das contratações em curso, bem assim como outras previstas, 

designadamente as decorrentes do PREVPAP; 

 As alterações de posição remuneratória obrigatórias18, 19 e os prémios de desempenho; 

 As mudanças de posição remuneratória por aquisição de título de agregado; 

 As mudanças de posição remuneratória por mobilidade intercarreiras/categorias ou mobilidade 

funcional;                                                                                                                                                                                                 

o Orçamentação das receitas e rendimentos relativos a propinas para os anos letivos de 2021/2022 e de 

2022/2023 de acordo com os valores aprovados para o ano letivo de 2020/2021, conforme o artigo 258.º 

da Lei de Orçamento de Estado para 2021; 

o Inclusão dos encargos para 2022 relativos a compromissos plurianuais já assumidos ou previstos assumir; 

o Inclusão das iniciativas constantes do Plano Estratégico, nomeadamente a tranche do Plano de 

investimentos prevista para 2022;  

                                                 
16 Faculdade de Arquitetura, Faculdade de Belas Artes, Faculdade de Ciências, Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação, Faculdade de 

Desporto, Faculdade de Direito, Faculdade de Economia, Faculdade de Engenharia, Faculdade de Farmácia, Faculdade de Letras, Faculdade 
de Medicina, Faculdade de Medicina Dentária, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação e Instituto de Ciências Biomédicas Abel 
Salazar. 

17 Serviços de Ação Social, Centro de Recursos e Serviços Comuns e Centro de Desporto. 
18 Nos termos do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP), do Regulamento de Avaliação 

de Desempenho de Trabalhadores Não Docentes com Contratos de Direito Privado (SIADUP) e do Regulamento de Avaliação de Desempenho 
dos Docentes da U.Porto. 

19 As referentes ao ano de 2022 (resultado da avaliação do ano de 2021, no caso de docentes), ao ano de 2021 (resultado das avaliações do 
biénio 2019/2020 ou do ano de 2020, no caso de docentes) e as referentes a anos anteriores que se encontrem ainda pendentes. 
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o Respeito, genericamente, pelos princípios propostos pela Comissão de Planeamento e Financiamento 

evidenciados no “Anexo 5: Linhas gerais para a elaboração dos orçamentos da U.Porto” da reunião do 

Conselho Geral de 11 de outubro de 2019.  

 

7.4. METODOLOGIA UTILIZADA 

A preparação do Orçamento para 2022 teve por base a metodologia adotada em anos anteriores, resultando de 

um exercício conjunto que acomodou os contributos de todas as entidades constitutivas da U.Porto. 

Assim, para a elaboração do Orçamento da U.Porto para 2022 foram desenvolvidos os seguintes procedimentos: 

o Foi disponibilizado um template que foi preenchido por todas as entidades constitutivas, com o apoio das 

Unidades Locais e Centrais dos Serviços Partilhados, onde se incluiu um conjunto de mapas de 

preenchimento obrigatório20 e outros de apoio de preenchimento facultativo. A informação solicitada tinha 

como objetivo final a obtenção das seguintes peças financeiras previsionais para 2021 e 2022: Balanço, 

Demonstração dos resultados por naturezas e Demonstração dos fluxos de caixa (ótica da contabilidade 

financeira), assim como a preparação do Orçamento privativo da U.Porto, na ótica da contabilidade 

orçamental (apenas para 2022);  

o Foi divulgado um documento com os pressupostos a considerar21 e cada entidade constitutiva da U.Porto 

utilizou a metodologia mais adequada às suas especificidades;  

o A componente de pessoal foi tratada a partir do Módulo de Orçamento de despesas com pessoal22. Com 

base na informação previsional de cada entidade constitutiva sobre as entradas e as saídas de pessoal, foi 

possível orçamentar esta componente nas suas diferentes óticas, obter os outputs necessários e apurar os 

correspondentes ETIs;   

o Numa fase posterior, centralmente, procedeu-se à compilação da informação enviada, assim como à 

verificação individual da consistência entre os diferentes mapas, tendo-se efetuado as correções e 

ajustamentos adequados a cada caso. Foi confirmada a aplicação dos pressupostos comunicados, tendo 

ainda sido indagadas as variações mais significativas; 

o Uma vez terminada a análise dos orçamentos individuais, foram expurgados os saldos e as transações 

internas. Foi ainda ajustado o valor da dotação do Orçamento do Estado, uma vez que a comunicação da 

dotação final ocorreu em data posterior à da preparação individual do orçamento (7 e 13 de agosto). Da 

mesma forma, procedeu-se à correção das verbas a transferir pela FCT em 2022, na sequência da 

comunicação efetuada por esta entidade (18 e 19 de agosto);  

                                                 
20 Proposta de Demonstração dos Fluxos de Caixa (ótica da contabilidade orçamental e da contabilidade financeira), Orçamento de 

Rendimentos, Orçamento de Gastos, Orçamento de Investimentos, Orçamento de Consumos, Orçamento de Projetos, Orçamento das 
Transferências de Bens, Orçamento dos Subsídios Cedidos, Orçamento das Transações Internas, Orçamento de Perdas por Imparidade, 
Orçamento do Património, Reservas e Resultados Transitados e Orçamento de Devedores/Credores por Acréscimos e Diferimentos. 

21 Circular n.º 2_UP/2021 – Procedimentos relativos à preparação da proposta de Orçamento da U.Porto para 2022, de 18 de maio. 
22 Desenvolvido no SIGARRA. 
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o Concluídos os trabalhos preparatórios, foi então possível obter a Demonstração dos resultados por 

naturezas previsional, assim como a Demonstração dos fluxos de caixa previsional. Com base na informação 

contida nos diversos mapas, foi preparado o Balanço previsional. Com os elementos obtidos foi ainda 

preparado o Orçamento privativo da U.Porto, na ótica da contabilidade orçamental.  

Para efeitos de comparabilidade, e de forma a ser possível evidenciar a evolução das rubricas em análise na ótica 

da contabilidade financeira, na apresentação que a seguir se efetua, foram incluídos os valores reais de 2020, 

bem como os valores previstos para 2021.  
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7.5. ANÁLISE DO ORÇAMENTO DA U.PORTO PARA 2022 

7.5.1. BALANÇO PREVISIONAL 

 
QUADRO 8.  BALANÇO PREVISIONAL 
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ESTRUTURA DO ATIVO E DETALHE DAS PRINCIPAIS RUBRICAS 

 

QUADRO 9.  ESTRUTURA DO ATIVO 

 

Em 2022 perspetiva-se que o total do Ativo ascenda a 824.620 milhares de Euros, o que representa um 

decréscimo de 4% (-35.977 milhares de Euros) face ao estimado para 2021. A variação prevista resulta, 

fundamentalmente, da diminuição da rubrica de Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis, 

no montante de 34.995 milhares de Euros (-23%). 

No que respeita ao Ativo não corrente, é expectável um decréscimo de 0,2% (-1.314 milhares de Euros), 

prevendo-se que em 2022 ascenda a 564.897 milhares de Euros, representando 69% do Ativo. Esta componente 

inclui os Ativos fixos tangíveis, que corresponde à rubrica com maior expressão no Ativo (63%), estimando-se 

que em 2022 ascenda a 520.892 milhares de Euros, sendo esperada uma variação negativa de 0,2% (-850 

milhares de Euros). Em termos brutos, expurgando o efeito das depreciações acumuladas, prevê-se um aumento 

de 14.083 milhares de Euros, em grande parte explicado pelas intervenções definidas pela U.Porto no âmbito do 

Plano de Investimentos, bem como pelas aquisições de equipamentos no âmbito de projetos. Com um efeito 

contrário, refiram-se os abates perspetivados, com um impacto bruto de 445 milhares de Euros. 

Tal como se pode constatar no quadro seguinte, encontram-se previstas para o próximo ano aquisições de ativos 

fixos tangíveis no montante de 14.529 milhares de Euros. No contexto da conservação do património da U.Porto, 

e incluídas na rubrica de Ativos fixos tangíveis em curso, destacam-se as obras projetadas para a remodelação 

das bancadas do Estádio Universitário (1.777 milhares de Euros), as obras projetadas para os edifícios afetos à 

FEUP (850 milhares de Euros), as obras de adaptação de edifício para criação da Residência da Carvalhosa  (776 
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milhares de Euros), a  empreitada  de reabilitação da cobertura do edifício FC6 afeto à FCUP (655 milhares de 

Euros), as obras de reabilitação da Infraestrutura de apoio à investigação e da cantina no edifício afeto à  FADEUP 

(650 milhares de Euros), as obras de reabilitação de coberturas, substituição de ferragens, entre outras, no 

edifício afeto à FAUP (484 milhares de Euros), a empreitada de recuperação do casario agrícola da Quinta de 

Lamas afeto à FEP (483 milhares de Euros), a instalação de painéis fotovoltaicos, a substituição de iluminação 

convencional para iluminação LED e a substituição/modernização de elevadores na FCUP (446 milhares de 

Euros), as obras diversas no edifício afeto à FDUP (411 milhares de Euros), as obras de requalificação das 

instalações do Museu de História Natural e da Ciência no âmbito do projeto PRISC da Reitoria (368 milhares de 

Euros), as obras de correção das infiltrações das coberturas do edifício afeto ao ICBAS/FFUP (339 milhares de 

Euros), o projeto de execução do Centro de Investigação de Ciência Animal do ICBAS (320 milhares de Euros), as 

obras de requalificação dos espaços originais do edifício afeto à FMUP (219 milhares de Euros) e as obras diversas 

no edifício afeto à FLUP (206 milhares de Euros). No que respeita à rubrica de Equipamento básico, que 

compreende equipamentos para ensino e investigação, destacam-se as aquisições no âmbito das atividades de 

ensino e investigação da FEUP (1.966 milhares de Euros) e da FMUP (491 milhares de Euros), assim como as 

aquisições no âmbito do projeto PRISC da Reitoria (364 milhares de Euros). Quanto à rubrica de Equipamento 

administrativo, que inclui os equipamentos e mobiliário para os serviços de apoio, destacam-se as aquisições da 

Reitoria (682 milhares de Euros) e da FEP (177 milhares de Euros). 

 

QUADRO 10.  AQUISIÇÕES DE ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

 

No que se refere ao Ativo corrente, relativamente ao qual se prevê uma diminuição de 12% (-34.663 milhares de 

Euros), estima-se que totalize 259.723 milhares de Euros, correspondendo a 31% do total do Ativo. Nesta 

componente do Ativo salientam-se os Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis, no montante 

de 119.265 milhares de Euros, com um peso relativo de 14%, prevendo-se que esta rubrica apresente um 

decréscimo de 23% (-34.995 milhares de Euros). À semelhança do que vem sendo habitual, a U.Porto assumiu 

uma posição conservadora na previsão da contratualização de novos projetos para 2022, tendo sido 

particularmente cautelosa atendendo à fase final do atual Programa Quadro. Este facto, aliado ao encerramento 

de um número significativo de projetos, bem como à consideração que os projetos em curso terão a execução 

normal durante 2021 e 2022, justifica o decréscimo expressivo esperado no que diz respeito à dívida das 

entidades financiadoras. 
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No que respeita à Caixa e Depósitos, estima-se que ascenda a 107.618 milhares de Euros, não se antevendo 

variações face a 2021 por forma a assegurar o já referido equilíbrio orçamental. 

 

ESTRUTURA DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO E DO PASSIVO E DETALHE DAS PRINCIPAIS RUBRICAS 

 

QUADRO 11. ESTRUTURA DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO E DO PASSIVO 

 

Para o próximo ano estima-se que o Património líquido ascenda a 663.294 milhares de Euros, aumentando 1.443 

milhares de Euros (+0,2%) face a 2021. Nesta componente do Balanço, destaca-se a rubrica de Outras variações 

no património líquido, no montante de 118.104 milhares de Euros, que inclui, fundamentalmente, os 

diferimentos relativos aos financiamentos obtidos para investimento, orçamentados em 115.376 milhares de 

Euros. O decréscimo da rubrica previsto de 5% (-5.842 milhares de Euros) resulta, essencialmente, da posição 

cautelosa relativa aos novos contratos de financiamento para 2022, em conjugação com o reconhecimento 

previsto dos rendimentos associados aos financiamentos contratualizados e previstos contratualizar na 

proporção das depreciações e amortizações dos bens financiados. Para além do Resultado líquido, que será 

analisado mais adiante, importa ainda destacar a rubrica de Resultados transitados, orçamentada no montante 

de 86.331 milhares de Euros, cuja variação positiva de 8% decorre da aplicação do Resultado líquido estimado 

para 2021, no montante de 6.531 milhares de Euros. 
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No que diz respeito ao Passivo, prevê-se que este ascenda a 161.326 milhares de Euros, antecipando-se um 

decréscimo de 19% (-37.421 milhares de Euros) face a 2021. Esta variação decorre, fundamentalmente, da 

estimativa da diminuição da rubrica de Diferimentos, no montante de 34.300 milhares de Euros (-23%). 

No que respeita aos Diferimentos, perspetivados para 2022 em 115.369 milhares de Euros, importa destacar os 

associados aos financiamentos obtidos para funcionamento, no montante de 89.132 milhares de Euros, que 

representam 77% desta rubrica, e para os quais se espera uma redução de 34.569 milhares de Euros (-28%). O 

decréscimo estimado decorre da posição conservadora na previsão da contratualização de novos projetos para 

2022, tal como nos diferimentos relativos aos financiamentos obtidos para investimento, e do encerramento de 

um número significativo de projetos em 2022, a par da estimativa do reconhecimento de rendimentos dos 

financiamentos em curso, na proporção dos respetivos gastos incorridos. 

 

7.5.2. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS PREVISIONAL 

 
QUADRO 12. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS PREVISIONAL 
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ESTRUTURA DOS RENDIMENTOS E ANÁLISE DAS PRINCIPAIS RUBRICAS 

 

QUADRO 13. ESTRUTURA DOS RENDIMENTOS 

 

Estima-se que em 2022 o total dos rendimentos ascenda a 254.423 milhares de Euros, representando um 

acréscimo de 3% (+6.857 milhares de Euros) face ao ano anterior, determinado, maioritariamente, pelo aumento 

da rubrica de Transferências e subsídios correntes obtidos, no montante de 3.483 milhares de Euros (+2%) e da 

rubrica de Prestações de serviços e concessões, no montante de 2.769 milhares de Euros (+26%), bem como pelo 

decréscimo da rubrica de Outros rendimentos, no montante de 1.706 milhares de Euros (-19%).  

A rubrica com maior expressão nos rendimentos (75%) corresponde às Transferências e subsídios correntes 

obtidos, perspetivando-se que em 2022 ascenda a 190.555 milhares de Euros. Cerca de 72% desta rubrica 

compreende a dotação do Orçamento de Estado, no montante de 137.649 milhares de Euros. Note-se que, 

considerando 2010, último ano antes da fixação das reduções remuneratórias que vigoraram até 2016, apesar 

dos reforços atribuídos à U.Porto para compensar o efeito da sua reversão e os impactos das alterações 

legislativas com reflexo no aumento dos encargos com pessoal e na redução das propinas, a dotação do 

Orçamento do Estado para 2022, volvidos 12 anos, será ainda previsivelmente inferior em 0,4%.  
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QUADRO 14. DOTAÇÃO ORÇ. ESTADO (FUNCIONAMENTO) VS RENDIMENTOS TOTAIS - 2010 A 2022 

 

Os rendimentos que se preveem reconhecer no âmbito de financiamentos obtidos para funcionamento 

representam 27% (51.587 milhares de Euros) e os donativos previstos correspondem a 1% (1.320 milhares de 

Euros). 

O crescimento de 2% projetado para a rubrica de Transferências e subsídios correntes obtidos resultou, 

fundamentalmente, do aumento da dotação do Orçamento do Estado, no montante de 2.613 milhares de Euros, 

assim como do acréscimo dos rendimentos no âmbito dos financiamentos obtidos, no montante de 698 milhares 

de Euros. De notar que a variação dos rendimentos no âmbito dos financiamentos obtidos não se perspetiva 

expressiva, nem uniforme nas várias entidades constitutivas. No caso da Reitoria e da FCUP, a variação negativa 

justifica-se pelo encerramento de um número significativo de projetos em 2021. Pelo contrário, na FEUP e na 

FMUP, a variação positiva decorre do facto de se prever que em 2022 sejam ultrapassados os constrangimentos 

provocados pela pandemia da COVID-19, nomeadamente no que diz respeito a despesas com missões e 

promoção e divulgação de resultados, mas também pelo facto de se prever um incremento da execução dos 

projetos contratualizados em 2021 e dos projetos que terminam em 2022 e 2023. 

Relativamente aos rendimentos provenientes de Impostos e taxas, o montante de 41.051 milhares de Euros 

previsto para o ano em análise corresponde a 16% do total e compreende, essencialmente, as propinas a 

reconhecer no período, sendo expectável um incremento de 827 milhares de Euros (+2%) face a 2021. Neste 

contexto, importa destacar o decréscimo esperado dos rendimentos dos cursos de mestrados integrados (-3.856 

milhares de Euros) em resultado da extinção dos mestrados integrados23 nas áreas de Engenharia, da FCUP e da 

FEUP, e de Psicologia, da FPCEUP, a partir do ano letivo 2021/2022, cujos estudantes passarão a estar inseridos 

em licenciaturas ou mestrados, o que justifica, em grande parte, o aumento projetado dos rendimentos relativos 

aos cursos de 1º ciclo - licenciaturas (+2.281 milhares de Euros) e aos cursos de 2º ciclo - mestrados (+1.316 

milhares de Euros). Quanto ao acréscimo dos rendimentos dos cursos de 3º ciclo - doutoramentos (+1.043 

                                                 
23 O Despacho Nº GR.01/02/2021 – Orientações sobre o processo de transição entre os atuais MI em Engenharia, da FCUP e da FEUP, e 

Psicologia, da FPCEUP, para os novos ciclos de estudo que os substituem, tendo por base o Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, 
estabelece que a partir do ano letivo 2021/2022, inclusive, os ciclos de estudo integrados conducentes ao grau de mestre nas áreas de 
Engenharia e de Psicologia, da FEUP, da FCUP e da FPCEUP, deixam de existir, não podendo admitir novos estudantes.  
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milhares de Euros) este deriva, essencialmente, da expectativa de que com o fim da pandemia o número de 

estudantes inscritos aumente e o número de desistências diminua, sobretudo dos estudantes internacionais. 

A distribuição das propinas de 2022 por ciclo de estudo perspetiva-se no quadro seguinte: 

 

GRÁFICO 7. PROPINAS – DETALHE POR CICLO DE ESTUDO - ORÇAMENTO 2022 

 

No que diz respeito às Prestações de serviços e concessões, estima-se que em 2022 ascendam a 13.250 milhares 

de Euros, verificando-se um acréscimo no montante de 2.769 milhares de Euros (+26%) explicado pela 

expectativa da retoma ininterrupta dos serviços prestados pela U.Porto em 2022, após um ano de 2021 em que 

se verificaram diversas limitações impostas pela pandemia da COVID-19. Este efeito é mais visível na Reitoria 

(+1.429 milhares de Euros), que prevê uma variação positiva da rubrica de Serviços sociais, recreativos, culturais 

e desporto, determinada pela realização da Universidade Júnior, evento este que não ocorreu em 2021, e da 

rubrica de Outros serviços, determinada pela realização em contexto presencial da FINDE.U e pela realização de 

eventos no Clube Universitário do Porto. Também os SASUP (+363 milhares de Euros) se destacam neste 

contexto, estimando um acréscimo da rubrica de Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto, na sequência 

da retoma dos serviços de alimentação e alojamento, da abertura de novos quiosques nas cantinas das 

faculdades e do incremento do preço do alojamento. De referir ainda o ICBAS (+184 milhares de Euros), no qual 

sobressai o aumento da rubrica de Estudos, pareces, projetos e consultadoria, associado à celebração de um 

contrato com a Johnson & Johnson no âmbito do fornecimento de consumíveis para realização de cirurgias 

experimentais, e o incremento da rubrica Serviços clínicos, consultas e exames – veterinários, associado à 

implementação do serviço de cirurgia de equídeos. Por fim, de realçar a FPCEUP (+183 milhares de Euros), em 

concreto a estimativa para o aumento da rubrica de Estudos, pareces, projetos e consultadoria, no âmbito da 

celebração de contratos de consultadoria com a Direção Geral do Ensino e o ProChild CoLAB, e o aumento da 

rubrica de Serviços específicos do setor saúde, na sequência da retoma das consultas presenciais. 

Para 2022, tal como evidenciado no GRÁFICO 2, estima-se que os Estudos, pareceres, projetos e consultadoria 

atinjam 4.530 milhares de Euros (34%), os Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto, que incluem os 
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serviços desportivos no CDUP e os serviços de alimentação e alojamento nos SASUP, ascendam a 2.771 milhares 

de Euros (21%), os Serviços Laboratoriais se fixem em 1.773 Milhares de Euros (13%), os Serviços específicos do 

setor da educação, que abrangem, essencialmente, os serviços de docência, os serviços de formação e a inscrição 

em seminários e workshops, se elevem a 1.418 milhares de Euros (11%) e os Serviços específicos do setor saúde, 

que compreendem os serviços clínicos, consultas e exames, totalizem 1.381 milhares de Euros (10%). 

 

 
GRÁFICO 8.  PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E CONCESSÕES – DETALHE POR RUBRICA - ORÇAMENTO 2022 

 

As vendas, estimadas em 1.305 milhares de Euros e que compreendem, fundamentalmente, as vendas nas 

cantinas dos SASUP, apresentam um incremento de 695 milhares de Euros, prevendo-se que mais que dupliquem 

face a 2021. Tal como nas Prestações de serviços e concessões, a suspensão das atividades letivas presenciais 

que decorre desde março de 2020 conduziu ao encerramento da grande maioria das cantinas e, por conseguinte, 

a uma redução das vendas de refeições. 

Por fim, importa destacar a rubrica de Outros rendimentos, orçamentada em 7.151 milhares de Euros, que 

compreende em cerca de 67% a previsão do reconhecimento dos rendimentos relacionados com financiamentos 

ao investimento, na proporção das depreciações e amortizações dos respetivos bens subsidiados, no montante 

de 4.781 milhares de Euros. Para esta rubrica perspetiva-se um decréscimo de 1.706 milhares de Euros (-19%), 

para o qual muito contribuiu a recuperação de gastos prevista efetuar pela Reitoria relacionada com o edifício 

afeto ao i3S, no montante de cerca 500 milhares de Euros, e as correções relativas a anos anteriores no âmbito 

de projetos estimadas em 2021 na FEUP, no montante de 1.010 milhares de Euros, e na FPCEUP, no montante 

de 663 milhares de Euros, não se antecipando circunstâncias análogas para o próximo ano. 
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ESTRUTURA DOS GASTOS E ANÁLISE DAS PRINCIPAIS RUBRICAS 

 

QUADRO 15. ESTRUTURA DOS GASTOS 

 

Para o próximo ano antecipa-se um total de gastos de 247.137 milhares de Euros, afigurando-se um aumento de 

3% (+6.103 milhares de Euros) face ao ano transato. Esta variação decorre, essencialmente, do aumento da 

rubrica de Gastos com pessoal, no montante de 3.761 milhares de Euros (+2%), da rubrica de Fornecimentos e 

serviços externos, no montante de 1.607 milhares de Euros (+4%) e da rubrica de Gastos de depreciação e 

amortização, no montante de 1.563 milhares de Euros (+11%), conjugado com a diminuição da rubrica Outros 

gastos, no montante de 1.139 milhares de Euros (-51%). 

Os Gastos com pessoal constituem a rubrica mais relevante nos gastos da U.Porto, estimando-se que em 2022 

se cifre em 176.703 milhares de Euros, representando 72% do total. O aumento previsto de 2% (+3.761 milhares 

de Euros), resulta, em grande parte, das medidas destinadas a estimular o emprego científico e tecnológico, 

nomeadamente a contratação de doutorados no âmbito do Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado 

pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, bem como das regularizações no âmbito do PREVPAP, do reforço do corpo 

não docente especializado, da previsão de contratação de investigadores e não docentes no âmbito de outros 

projetos financiados e ainda de concursos regulares para ingresso na carreira docente. Acrescem ainda outros 

fatores, tais como as alterações de posição remuneratória, a orçamentação relativa a possíveis novos concursos 

de promoção de docentes e as alterações da estrutura remuneratória da carreira especial de técnico superior 

das áreas de diagnóstico e terapêutica. A este respeito refira-se que, embora se preveja uma diminuição de 33,37 

ETIs para 2022, foi projetado um aumento dos gastos com pessoal, para o qual concorrem os fatores 

anteriormente enumerados, alguns dos quais, contudo, com um impacto relevante que não implica a variação 

de ETIs. De realçar ainda o facto de se esperar um aumento muito significativo de ETIs no final de 2021, cujo 

efeito financeiro será mais visível em 2022. 
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Tal como já referido, a pandemia da COVID-19 teve um impacto muito expressivo na atividade da U.Porto em 

2021, à semelhança do que aconteceu no ano anterior, refletindo-se de forma significativa na rubrica de 

Fornecimentos e serviços externos. Para 2022 prevê-se que esta rubrica ascenda a 40.161 milhares de Euros, 

evidenciando um peso relativo de 16%, sendo expectável um acréscimo de 4% (+1.607 milhares de Euros). Para 

esta variação contribuiu a previsão do aumento da rubrica de Conservação e reparação, no montante de 514 

milhares de Euros, a concretizar-se na Reitoria, na FEUP e na FDUP, determinado, essencialmente, pelos serviços 

de assistência técnica de software na Reitoria e pelas intervenções nos edifícios da FEUP e da FDUP, do aumento 

da rubrica de Honorários, no montante de 457 milhares de Euros, a verificar-se sobretudo na Reitoria, na 

sequência da realização da Universidade Júnior, do aumento da rubrica Limpeza, higiene e conforto, no montante 

de 436 milhares de Euros, que decorre da maior necessidade de desinfeção e limpeza  por efeito da pandemia 

da COVID-19, e do aumento da rubrica de Outros serviços, no montante de 352 milhares de Euros, a verificar-se 

na sua maioria na FEUP, em resultado da estimativa de valores anteriores à pandemia da COVID-19. De referir, 

ainda, o aumento da rubrica de Eletricidade, no montante de 264 milhares de Euros, a destacar-se sobretudo na 

FEUP, cujo valor do contrato de eletricidade duplicou em 2021, mantendo-se a expectativa de aumento de preços 

e, ainda, a perspetiva de regresso ao trabalho em contexto presencial, o aumento da rubrica Royalties, no 

montante de 237 milhares de Euros, em resultado da expectativa de aumento das publicações online na Reitoria, 

e o aumento da rubrica de Rendas e alugueres, no montante de  231 milhares de Euros, na sequência da 

realização de diversos eventos na Reitoria, nomeadamente a FINDE.U, a Mostra da UP e a Universidade Júnior. 

Em sentido contrário, perspetiva-se que a rubrica de Trabalhos especializados apresente um decréscimo, no 

montante de 1.372 milhares de Euros, decorrente, fundamentalmente, da redução da execução no âmbito de 

projetos na Reitoria. 

Tal como evidenciado no GRÁFICO 3, estima-se que os Serviços especializados, que compreendem os serviços 

técnicos que a U.Porto não prevê executar pelos seus próprios meios, atinjam 18.107 milhares de Euros (45%), 

os Serviços diversos, onde se inclui a Limpeza, higiene e conforto, ascendam a 7.197 milhares de Euros (18%), os 

Materiais de consumo, que incluem maioritariamente os consumíveis laboratoriais, se cifrem em 6.819 milhares 

de Euros (17%), e que a Energia e fluídos se eleve a 5.788 milhares de Euros (14%). 

 



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2022 
 

 
103/140 

 

 

GRÁFICO 9. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS – DETALHE POR RUBRICA - ORÇAMENTO 2022 

 

Importa ainda destacar a rubrica de Gastos de depreciação e amortização, orçamentada em 15.896 milhares de 

Euros, cujo acréscimo de 11% (+1.563 milhares de Euros) se estima que se verifique, na sua maioria, na FCUP 

(+494 milhares de Euros), na Reitoria (+218 milhares de Euros), na FBAUP (+188 milhares de Euros), na FMUP 

(+100 Milhares de Euros) e nos SASUP (+94 Milhares de Euros). A variação na FCUP decorre, essencialmente, das 

aquisições de equipamento básico de valor elevado projetadas em 2021, que, pelo facto de se encontrarem 

sujeitas ao método das quotas degressivas, irão depreciar a um ritmo superior nos primeiros anos da vida útil. 

Na Reitoria o incremento resulta, fundamentalmente, das aquisições de equipamento administrativo previstas 

ocorrer em 2021 e da conclusão de diversas obras também em 202124. A variação na FBAUP advém do término 

da obra de remodelação do Pavilhão de Escultura e Edifício de Conexão, que apresenta uma vida remanescente 

reduzida. Já na FMUP a variação encontra-se relacionada com o acréscimo de depreciações, maioritariamente, 

em equipamento básico. Nos SASUP o aumento deriva da previsão de conclusão de diversas obras em 202125. 

As Transferências e subsídios concedidos, estimadas em 11.575 milhares de Euros, evidenciaram um acréscimo 

de 1% (+147 milhares de Euros), e compreendem, essencialmente, as transferências relativas a bolsas de 

investigação e a bolsas no âmbito dos programas de mobilidade e cooperação. 

Por fim, importa referir a rubrica de Outros gastos, orçamentada em 1.110 milhares de Euros, para a qual se 

perspetiva um decréscimo de 1.139 milhares de Euros (-51%) resultante, fundamentalmente, das correções 

relativas a anos anteriores estimadas em 2021 no âmbito de projetos na FPCEUP, no montante de 471 milhares 

de Euros, e na FADEUP, no montante de 174 milhares de Euros, não se antecipando circunstâncias análogas para 

o próximo ano. 

                                                 
24 Nomeadamente, a empreitada de instalação da UPDigital no edifício Parcauto Sul e a empreitada do Parque Central da Asprela.  
25 Residência Universitária Alberto Amaral - Reabilitação da envolvente do edifício, Residência Universitária Novais Barbosa - Empreitada de 

Requalificação e Residência Univers.Campo Alegre - Empreitada Conserv.e Reabilitação de Espaços Exteriores e Interiores.  
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RESULTADOS 

 

QUADRO 16. RESULTADOS 

 

É expectável que em 2022 os resultados da U.Porto sejam positivos e evidenciem um comportamento favorável 

face a 2021. Prevê-se um Resultado líquido positivo no montante de 7.285 milhares de Euros, superior ao de 

2021 em 754 milhares de Euros (+12%). Note-se que apesar do aumento previsto dos gastos, no montante de 

6.103 milhares de Euros, perspetiva-se que estes sejam compensados por um aumento superior dos 

rendimentos, no montante de 6.857 milhares de Euros. 

 

RÁCIOS 

 

QUADRO 17. RÁCIOS 

 

Estima-se que em 2022 a U.Porto gere um Cash-flow e um EBITDA positivos de, respetivamente, 17.738  milhares 

de Euros e 17.923 milhares de Euros. Prevê-se que o grau de autonomia financeira se eleve a 80%, em resultado 

do decréscimo do Ativo, que se perspetiva no montante de 35.977 milhares de Euros, associado ao aumento do 

Património líquido, estimado no montante de 1.443 milhares de Euros, tal como decorre da análise efetuada 

anteriormente. 
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7.5.3. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL - ÓTICA DA CONTABILIDADE FINANCEIRA 

 
QUADRO 18. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL 

 

Em 2022, prevê-se que os recebimentos aumentem 2% (+5.153 milhares de Euros), fixando-se em 252.262 

milhares de Euros, e que os pagamentos apresentem um decréscimo de 2% (-5.251 milhares de Euros), 

ascendendo, de igual modo, a 252.262 milhares de Euros. Pelos motivos já apresentados, a variação de caixa e 

seus equivalentes estima-se nula. 
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ESTRUTURA DOS RECEBIMENTOS E ANÁLISE DAS PRINCIPAIS RUBRICAS 

 

QUADRO 19. ESTRUTURA DOS RECEBIMENTOS 

 

É expectável que os recebimentos relacionados com as atividades operacionais representem 93%, ascendendo 

a 233.690 milhares de Euros, enquanto os provenientes das atividades de investimento correspondam a 7%, 

cifrando-se em 17.382 milhares de Euros. Os relacionados com as atividades de financiamento deverão 

representar apenas 0,5% da totalidade dos recebimentos, elevando-se a 1.190 milhares de Euros.  

Para 2022 prevê-se que a dotação do Orçamento do Estado ascenda a 137.649 milhares de Euros, sendo 

esperado, tal como já referido anteriormente, um aumento no montante de 2.613 milhares de Euros (+2%). 

Conforme resulta da análise das Transferências correntes/capital - Investigação26, perspetivam-se para o próximo 

                                                 
26 A evolução das rubricas de Transferências correntes - Investigação e de Transferências de capital - Investigação projetada para 2022 

encontra-se influenciada pela comunicação efetuada pela FCT. Em sede de orçamento, esta entidade associa a generalidade das 
transferências que prevê efetuar para a U.Porto à componente de capital, contudo, em sede de execução verifica-se que as transferências 
efetuadas financiam atividades correntes, sendo relevadas pela U.Porto como tal. Este facto, origina alguma distorção na análise isolada das 
componentes corrente/ capital, pelo que se optou pela análise do total dos financiamentos à investigação.  
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ano recebimentos relevantes respeitantes a projetos na área da investigação, no montante de  43.807 milhares 

de Euros. A variação positiva estimada face ao ano transato, no montante de 3.776 milhares de Euros (+9%), 

decorre do encerramento de um número significativo de projetos em 2021 e em 2022, mas também da 

aceleração da execução financeira dos projetos em curso em 2021, fruto do esbatimento das consequências da 

pandemia da COVID-19 e do aproximar das suas datas de encerramento. No caso da Reitoria, estima-se um 

decréscimo justificado pelo encerramento do financiamento estratégico do i3S. Também no ICBAS se perspetiva 

uma redução, dada a maior expressão, em termos de valor, dos projetos que terminam em 2021, face aos 

projetos que terminam em 2022. Refira-se ainda a redução de 60% (-5.206 milhares de Euros) nas Transferências 

correntes – Outros, orçamentadas em 3.489 milhares de Euros, destacando-se a Reitoria, em virtude do 

encerramento de vários projetos em 2021, mas também com os recebimentos finais de projetos que terminaram 

em 2020. Acresce o facto de não terem sido previstas contratualizações de projetos em 2022. Na FMUP, o 

decréscimo justifica-se pelo encerramento dos Programas Doutorais, financiados pelo NORTE2020, através da 

através da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. 

Para o próximo ano estima-se que os recebimentos de Estudantes totalizem 41.485 milhares de Euros, prevendo-

se um acréscimo no montante de 2.182 milhares de Euros (+6%) face ao ano 2021. A este respeito refira-se a 

expetativa de recuperação económica, perspetivando-se, que os recebimentos das propinas voltem aos valores 

anteriores aos da pandemia da COVID-19, bem como a retoma do processo relativo à recuperação de dívidas 

com recurso a processos de cobrança, adiado na sequência da pandemia da COVID-19. 

É expectável também que os recebimentos relativos a Prestações de serviços e Vendas, evidenciados nas rubricas 

de Clientes e de Utentes, ascendam em 2022 a 15.830 milhares de Euros, estimando-se um incremento de 27% 

(+3.375 milhares de Euros) face a 2021, em consonância com o aumento previsto no que respeita aos 

rendimentos de Prestações de serviços e concessões e de Vendas. 

Para 2022 destaca-se ainda a rubrica de Projetos – Entidades parceiras, estimada em 4.127 milhares de Euros, 

que compreende as transferências a receber com destino às entidades parceiras no âmbito de projetos. A 

variação negativa prevista de 33% (-2.027 milhares de Euros) justifica-se fundamentalmente pela diminuição na 

Reitoria (-1.734 milhares de Euros), explicada pelo encerramento do financiamento estratégico do i3S, mas 

também pelo curso de execução de vários projetos internacionais, nomeadamente, ERASMUS, em que por 

norma o espaçamento entre recebimentos é superior a um ano. 
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ESTRUTURA DOS PAGAMENTOS E ANÁLISE DAS PRINCIPAIS RUBRICAS 

 

QUADRO 20. ESTRUTURA DOS PAGAMENTOS 

 

No que diz respeito aos pagamentos, é expectável que os relacionados com as atividades operacionais, 

representem 94%, ascendendo a 237.687 milhares de Euros, enquanto os provenientes das atividades de 

investimento correspondam a 6%, cifrando-se em 14.560 milhares de Euros. Os relacionados com as atividades 

de financiamento deverão representar apenas 0,01% da totalidade dos recebimentos, elevando-se a 15 milhares 

de Euros. 

Os pagamentos respeitantes a pessoal perspetivam-se como os mais relevantes na estrutura da U.Porto, 

ascendendo a 176.788 milhares de Euros e representando 70% do total. As medidas destinadas a estimular o 

emprego científico e tecnológico, as regularizações no âmbito do PREVPAP, o reforço do corpo não docente 

especializado, a previsão de contratação de investigadores e não docentes no âmbito de outros projetos 

financiados e os concursos regulares para ingresso na carreira docente, assim como as alterações de posição 

remuneratória, a orçamentação relativa a possíveis novos concursos de promoção de docentes e as alterações 

da estrutura remuneratória da carreira especial de técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica, 

contribuíram de forma muito significativa para o aumento projetado desta rubrica, no montante de 7.523 

milhares de Euros (+4%). 
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Espera-se que o financiamento das atividades operacionais por parte do Estado, no montante de 137.649 

milhares de Euros, apenas permita cobrir 78% dos pagamentos respeitantes a pessoal. Refira-se que face a 2010, 

último ano antes da fixação das reduções remuneratórias que vigoraram até 2016, e apesar dos reforços 

atribuídos à U.Porto para compensar o efeito da sua reversão e os impactos das alterações legislativas com 

reflexo no aumento dos encargos com pessoal e na redução das propinas, perspetiva-se para 2022 um 

decréscimo de 15 pp na cobertura dos pagamentos respeitantes a pessoal pela dotação do Orçamento do Estado. 

 

QUADRO 21. DOTAÇÃO ORÇ. ESTADO (FUNCIONAMENTO) VS PAGAMENTOS RESPEITANTES A PESSOAL - 2010 A 2022 

 

Para 2022 estima-se que os pagamentos respeitantes a fornecedores ascendam 41.876 milhares de Euros (17%), 

evidenciando um incremento face a 2021 no montante de 2.255 milhares de Euros (+6%), em linha com o 

acréscimo antecipado para o próximo ano no que respeita aos gastos com Fornecimentos e serviços externos. 

Para o próximo ano destaca-se ainda a redução, no montante de 2.747 milhares de Euros, da rubrica de Projetos 

– Entidades parceiras, orçamentada em 4.127 milhares de Euros, e que compreende as transferências a pagar às 

entidades parceiras no âmbito de projetos. Na variação negativa de 40%, pelos mesmos motivos apresentados 

na ótica dos recebimentos, destaca-se a Reitoria (-2.215 milhares de Euros). 

Por fim, importa destacar as atividades de investimento, em concreto os pagamentos respeitantes a ativos fixos 

tangíveis, onde se incluem os investimentos projetados para a conservação do património imobiliário da U.Porto, 

assim como as aquisições de equipamentos. Esta rubrica foi orçamentada em 14.145 milhares de Euros, 

representando 6% do total dos pagamentos, tendo sido estimado um decréscimo de 11.358 milhares de Euros (-

45%), explicado, maioritariamente, pela redução prevista na Reitoria (-8.793 milhares de Euros). Refira-se 

também a variação negativa de 54% (-485 milhares de Euros) dos pagamentos respeitantes a ativos intangíveis, 

que em 2022 se estimam em 412 milhares de Euros, decorrente da aquisição, em 2021, de software e outros 

intangíveis, maioritariamente na Reitoria e no ICBAS, que não se perspetivam ocorrer para o próximo ano. 
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FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES 

 

QUADRO 22. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES 

 

Estima-se que o fluxo das atividades operacionais seja negativo em 3.996 milhares de Euros e que o fluxo das 

atividades de investimento seja positivo em 2.821 milhares de Euros, o que gera um fluxo líquido negativo de 

1.175 milhares de Euros. Prevê-se que este montante seja compensado pelo fluxo positivo resultante das 

atividades de financiamento no montante de 1.175 milhares de Euros, no qual que se destacam os donativos que 

a U.Porto espera receber.  

 

7.5.4. ORÇAMENTO PRIVATIVO - ÓTICA DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL 

A Circular Série A n.º 1404, de 2 de agosto, na qual constam as instruções para preparação do Orçamento do 

Estado para o ano de 2022, atualizou o classificador da receita, cuja revisão à luz da nova LEO tinha sido 

introduzida pela Circular Série A n.º 1399, de 31 de julho27. Esta atualização procurou dar continuidade aos 

procedimentos de simplificação encetados com a preparação do Orçamento de Estado para 2021, 

nomeadamente o abandono da utilização da rubrica - nível mais desagregado - para identificação dos Ministérios 

a que pertencem as entidades que registam a receita, bem como o uso de uma tipificação única para todos os 

serviços da Administração Central.  

O destaque desta Circular recai, contudo, sobre a orçamentação das verbas que se preveem executar em sede 

do Plano de Recuperação e Resiliência28. Nesse sentido, foram introduzidas normas relevantes relativas à 

orçamentação da receita e da despesa e à tipificação dos projetos previstos pelas entidades, devendo estes ser 

inscritos na medida 102 – Plano de Recuperação e Resiliência, criada para o efeito, e utilizadas as fontes de 

financiamento específicas, em concreto a 483 - Plano de Recuperação e Resiliência - Subvenções e a 484 - Plano 

de Recuperação e Resiliência – Empréstimos. 

                                                 
27 Instruções para preparação do Orçamento do Estado para o ano de 2021. 
28 Complementa o Decreto-Lei n.º 53-B/2021, de 23 de junho, que estabelece o regime excecional de execução orçamental e de simplificação 

de procedimentos dos projetos aprovados no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, a Portaria n.º 48/2021, de 4 de março, que 
estabelece os procedimentos de antecipação de fundos europeus de inscrição orçamental e de assunção de encargos plurianuais e a Circular 
n.º 1402/DGO/ 2021, de 24 de março de 2021, que contém as instruções para a concretização da Portaria n.º 48/2021, de 4 de março - 
Instrumentos financeiros – Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e Assistência da Recuperação para a Coesão e os Territórios da Europa 
(REACT-EU).  
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As instruções aplicáveis à execução orçamental no âmbito da COVID-19, estabelecidas através da Circular Série 

A n.º 1398, de 8 de abril de 202029, foram mantidas. De acordo com a referida circular, foram criadas duas novas 

medidas, 095 - Contingência COVID 2019 - Prevenção, contenção, mitigação e tratamento e 096 - Contingência 

COVID 2019 - Garantir normalidade, a ser inscritas no orçamento das entidades e nas quais deve ser imputada a 

execução efetuada neste âmbito. 

 

  

                                                 
29 Complementa o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação 

epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19. 
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                  QUADRO 23. ORÇAMENTO PRIVATIVO - ORÇAMENTO 2022 
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A previsão das receitas e das despesas da U.Porto para 2022 ascende a 251.883 milhares de Euros. 

 

Tal como se pode constatar pelo GRÁFICO 4, para o próximo ano prevê-se que o orçamento da U.Porto se encontre 

afeto em 77% ao ensino, em 20% a I&D e em 3% à ação social desenvolvida pelos SASUP e pelo CDUP. O impacto 

no âmbito da COVID-19 estima-se residual30. 

 

GRÁFICO 10. ORÇAMENTO PRIVATIVO – DETALHE POR MEDIDA - ORÇAMENTO 2022 

 

Para 2022 espera-se que 61% da atividade da U.Porto seja financiada pelas receitas de impostos, sendo que 55% 

da atividade se estima financiada diretamente através da dotação do Orçamento do Estado. O restante 

financiamento previsto obter do Estado, compreende a estimativa do financiamento competitivo, 

nomeadamente da FCT, o qual, em conjunto com os fluxos provenientes da União Europeia (13%), correspondem 

à maior parte da previsão das receitas associadas à execução de projetos (investigação, mobilidade e cooperação, 

entre outros), nos quais se perspetiva o envolvimento da U.Porto para 2022. No que diz respeito às receitas 

próprias (entendidas em sentido estrito)31, estima-se que representem 26% do total das receitas arrecadadas 

pela U.Porto, destacando-se as propinas previstas receber e os serviços que se esperam prestar. 

 

 

 

                                                 
30 Medida 095 - Contingência COVID 2019 - Prevenção, contenção, mitigação e tratamento: 0,1%; Medida 096 - Contingência COVID 2019 - 

Garantir normalidade: 0,01%.   
31 Isto é, de acordo com a fonte de financiamento. 
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GRÁFICO 11. ORÇAMENTO PRIVATIVO – DETALHE POR FONTE DE FINANCIAMENTO - ORÇAMENTO 2022 

 

ESTRUTURA DA RECEITA E ANÁLISE DAS PRINCIPAIS RUBRICAS 

 

QUADRO 24. ESTRUTURA DA RECEITA - ORÇAMENTO 2022 

 

Estima-se que as Transferências e subsídios correntes, componente com maior peso na U.Porto, represente 69% 

do total da receita. Expurgando o efeito da dotação do Orçamento do Estado (55%), o peso desta rubrica em 

2022 será, previsivelmente, de 14%, o que em conjunto com as Transferências e subsídios de capital, estimadas 

com um peso relativo de 7%, corresponde, grosso modo, ao financiamento competitivo previsto arrecadar pela 

U.Porto para o próximo ano. Antevê-se ainda que as Taxas, multas e outras penalidades se fixem em 16% e a 

Venda de bens e serviços em 7%.  
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ESTRUTURA DA DESPESA E ANÁLISE DAS PRINCIPAIS RUBRICAS 

 

QUADRO 25. ESTRUTURA DA DESPESA - ORÇAMENTO 2022 

 

No que diz respeito à despesa efetiva, a componente de Pessoal é a que evidencia maior importância na U.Porto, 

estimando-se que em 2022 represente 70% do total da despesa. Destaca-se ainda a Aquisição de bens e serviços 

(17%), assim como a Aquisição de bens de capital (6%), esta última em virtude dos investimentos projetados para 

o próximo ano, nomeadamente no que toca às intervenções para a conservação do património imobiliário e às 

aquisições de equipamentos. As Transferências e subsídios correntes, também com um peso relativo estimado 

de 6%, compreendem, essencialmente, os pagamentos previstos efetuar aos bolseiros de investigação, aos 

bolseiros no âmbito dos programas de mobilidade e cooperação, assim como às entidades parceiras no âmbito 

de projetos. Relativamente à despesa não efetiva, é expectável que em 2022 se inicie o reembolso respeitante 

ao subsídio reembolsável contratualizado pela FLUP no âmbito do POSEUR32 (15 milhares de Euros), sendo ainda 

de referir a despesa estimada pelo ICBAS relativa a ativos financeiros relacionada com o Laboratório Colaborativo 

FEEDINOV (4 milhares de Euros). 

 

 

  

                                                 
32 Relativo ao projeto EE+@FLUP – Promoção de uma maior eficiência e sustentabilidade energética na Faculdade de Letras da Universidade 

do Porto. 
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7.6. PARECER DO FISCAL ÚNICO 
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ANEXO 1. ORÇAMENTO PRIVATIVO – RECEITA 
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ANEXO 2. ORÇAMENTO PRIVATIVO – DESPESA 
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ANEXO 3. MAPA DE PESSOAL - 2020 A 2022 
 
 

 

Em ETIs

Categoria SIOE
Orçamento                     

2022
Estimativa                      

2021
Ano                                                  
2020

Dirigente superior de 1º grau 1,00 1,00 1,00

Dirigente superior de 2º grau 9,00 9,00 9,00

Dirigente intermédio de 1º grau 25,00 25,00 20,00

Dirigente intermédio de 2º grau 39,00 37,00 29,00

Dirigente intermédio de 3º grau e seguintes 47,00 41,00 32,00

Docente Ensino Universitário 1 793,26 1 792,98 1 722,54

Técnico Superior 911,59 907,09 836,40

Assistente técnico, técnico de nível intermédio, pessoal 
administrativo

417,00 425,00 415,00

Assistente operacional, operário, auxiliar 246,00 238,00 253,00

Informático 51,60 50,60 51,60

Enfermeiro 0,10 0,10 0,10

Téc. Diagnóstico e Terapêutica 14,00 14,00 14,00

Pessoal de Investigação Científica 474,88 522,03 346,61

TOTAL 4 029,43 4 062,80 3 730,25

.Inclui os Efetivos reais em funções - Mapa de Pessoal a suportar pela U.Porto, nos termos da Circular Série A n.º 1404, de
2 de agosto.

.Não inclui o Pessoal em cedência de interesse público e em cedência ocasional, o Fiscal único, os Estágios profissionais,
os Bolseiros de investigação, as Tarefas e avenças e as Outras pensões.


