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MENSAGEM DO REITOR 

Há um ano sublinhávamos a enorme resiliência da comunidade académica da Universidade perante os primeiros 

impactos da pandemia, destacando numerosas e meritórias medidas de resposta à COVID-19. Em 2021, soubemos ir 

mais longe, tendo transformado a resiliência em afirmação, com desenvolvimentos notáveis em todas as áreas da 

nossa missão: Educação e Formação, Investigação, Inovação e Serviço à Sociedade.  

No âmbito da atividade da Educação e Formação, para além da retoma da normalidade dos campi e do processo de 

ensino-aprendizagem — e sem prejuízo das capacidades adquiridas nos últimos anos em e-learning e b-learning, ou 

no processo de matrículas online —, as nossas Faculdades responderam ao desafio de aumentar a participação dos 

jovens no ensino superior, a graduação da população e o aumento da investigação e desenvolvimento.  O ambicioso 

e inovador programa formativo Impulso Adultos e Impulso Jovens STEAM, do Plano de Recuperação e Resiliência, 

contemplando 164 ofertas formativas no 1.º e 2.º ciclos de estudos e em formações não conferentes de grau, 

corresponde a uma aspiração de modernização da oferta educativa e materializa a vontade de crescer no domínio 

da formação. 

O desempenho na área da Investigação foi particularmente impressivo. Os resultados confirmam a posição de 

liderança nacional da U.Porto: desde a dinâmica demonstrada na obtenção dos estatutos de Laboratório 

Colaborativo (participação em 19 de um total de 35) e de Laboratório Associado (17 em 40 propostas), na 1.ª fase do 

Concurso das Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial do Plano de Recuperação e Resiliência (40 em 64 

das propostas admitidas à 2.ª fase), ao sucesso no concurso FCT 2021 (representando cerca de 30% nos projetos 

recomendados para financiamento). Importa destacar o lançamento do THEIA, um importante projeto de 

investigação e desenvolvimento de soluções para os desafios da condução autónoma e da mobilidade do futuro, 

desenvolvido em parceria com a Bosch, envolvendo várias Faculdades. 

No domínio da Inovação, a Universidade, em colaboração com o Município do Porto e com outros parceiros, garantiu 

a organização de cinco edições do maior programa de empreendedorismo tecnológico e digital do mundo, o 

European Innovation Academy, um evento de grande projeção que fará da U.Porto a capital da inovação já a partir 

de 2022. 

Na interação com a sociedade, a Cultura tornou-se um marco incontornável. Neste plano foi considerável o caminho 

percorrido. No último ano, foi lançado o Corredor Cultural do Porto, em parceria com autarquias e instituições 

culturais da região, que permite aos estudantes do ensino superior o acesso privilegiado não apenas às estruturas 

museológicas da Universidade e de várias autarquias, como descontos significativos em espetáculos no Teatro 

Nacional São João, Teatro do Campo Alegre, Teatro Municipal Rivoli, Coliseu do Porto e no Museu de Serralves. A 

atividade cultural dinamizou espaços emblemáticos como o Edifício Histórico ou o Jardim Botânico com eventos 

como as “Noites no Pátio do Museu” ou o espetáculo “Magical Garden”. 

Na esfera da Internacionalização, cabe destacar a grande participação nos projetos Erasmus+, o reforço do 

acolhimento aos estudantes em mobilidade e a aposta estratégica na EUGLOH, cuja primeira cimeira anual decorreu 
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na U.Porto, com passos firmes no aprofundamento dos níveis de integração, mobilidade e cooperação entre os 

parceiros da aliança. O papel central da U.Porto no desenvolvimento do programa Erasmus permitiu recentemente 

que a Universidade assumisse a presidência do Steering Committee da European University Foundation. 

No último ano, a Universidade deu novos passos em direção a um futuro de maior sustentabilidade. Desde logo, 

sustentabilidade ambiental, bem patente nas prioridades de investigação (dos 15 projetos estruturados de I&D&I 

aprovados no âmbito do Norte 2020, 11 são da área de Ambiente e Sustentabilidade) ou no investimento em medidas 

de eficiência energética.  Sustentabilidade social, com a criação de bolsas de estudos para estudantes desempregados 

ou provenientes de contextos socioeconómicos mais desfavorecidos no âmbito dos programas Impulso, ou com o 

forte investimento em alojamento universitário, quer com fundos próprios, quer através do programa de Alojamento 

Estudantil a Custos Acessíveis do Plano de Recuperação e Resiliência. Mas também sustentabilidade económico-

financeira, prosseguindo uma trajetória de resultados positivos e de mobilização de disponibilidades que permitirão 

responder aos desafios de renovação e valorização das nossas pessoas e das infraestruturas físicas e digitais dos 

nossos campi. 

Em 2021, o espírito de colaboração foi decisivo. Para a afirmação da Universidade em todas as áreas de missão, foram 

fulcrais as inúmeras parcerias desenvolvidas: parcerias internas, parcerias com as entidades do ecossistema U.Porto, 

parcerias com empresas e instituições. Agradeço a todas as entidades pela disponibilidade para colaborar com a 

nossa Universidade, mas quero, sobretudo, agradecer à nossa comunidade académica, cujo trabalho e dedicação 

permitiram alcançar elevados níveis de concretização de objetivos e nos permitem enfrentar os desafios, presentes 

e futuros, com renovada confiança. 

 

 
 
 

António de Sousa Pereira 
Reitor da Universidade do Porto 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

O Relatório de Atividades e Contas 2021 apresenta as principais atividades desenvolvidas pela U.Porto. As atividades 

enquadram-se no quadro institucional atual, atendendo às três grandes áreas de intervenção da instituição 

(Educação e Formação; Investigação; Terceira Missão) e ao posicionamento estratégico da Universidade, vertido no 

Plano Estratégico 2016-2020, ainda em vigor. As ações realizadas refletem o compromisso com os valores da 

Universidade e os esforços de valorização dos seus recursos, no contexto de um modelo de Universidade sustentável 

do ponto de vista social, ambiental e económico. 

Em 2021, a Universidade continuou a destacar-se pela qualidade da educação e formação e reforçou a forte 

capacidade de atração de estudantes, tendo registado uma vez mais a classificação média de acesso mais elevada no 

concurso nacional de acesso ao ensino superior.  

Ao longo do ano foi preparada, submetida e aprovada a candidatura da U.Porto aos Programas Impulso Jovens 

STEAM e Impulso Adultos, financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência. Até 2026, o Programa de Formação 

Multidisciplinar da U.Porto irá beneficiar de mais de 16,3 M€ que serão utilizados num conjunto diversificado de 

atividades que incluem o reforço e diversificação da oferta formativa, a renovação de espaços de formação e a 

aquisição de equipamentos e materiais necessários à formação dos estudantes. 

A formação pedagógica dos docentes e a reflexão e partilha de novas práticas continuou a assumir-se como 

prioritária. De destacar a edição inaugural de um curso de formação pedagógica especialmente destinado aos 

docentes em início de carreira. 

Em termos de internacionalização da educação e formação, verificou-se uma participação alargada em Projetos 

Erasmus+ e outras iniciativas de relevo para o desenvolvimento e consolidação da internacionalização da 

Universidade, com destaque para a aprovação de vários projetos, entre eles, os 19 Erasmus Blended Intensive 

Programmes, que são uma nova oportunidade para apoiar a dinâmica de internacionalização da Universidade. 

Assentes em temáticas globais e metodologias inovadoras, estes novos programas intensivos de curta duração são 

desenvolvidos por consórcios internacionais de instituições de ensino superior e caracterizam-se pelo facto de cada 

BIP ser uma formação única a nível europeu. 

A EUGLOH continuou a revelar-se um mecanismo central na internacionalização da educação. A Aliança consolidou 

a oferta de atividades, demonstrou resultados e continuou a sua evolução rumo à transformação institucional e 

crescente colaboração entre as Universidades Parceiras. Em outubro de 2021, a U.Porto acolheu a primeira Cimeira 

Anual da Aliança, uma conferência inovadora que contou com mais de 200 participantes para discutir o futuro e o 

posicionamento estratégico da Aliança, incluindo o seu alargamento a quatro novas Universidades parceiras. 

A promoção de empregabilidade continuou também a ser uma prioridade, mantendo-se a aposta em múltiplas 

atividades orientadas para o desenvolvimento de carreira e promoção da integração profissional bem sucedida dos 

estudantes e graduados. 
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Em 2021 continuou 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 foram e continuarão a ser 

prioritários. Neste âmbito, destacam-se algumas iniciativas, como, por exemplo, o Programa Pausa Ativa, o Programa 

UPFit e diversas iniciativas na área da responsabilidade social.  

No âmbito do Programa Alojamento Estudantil a Custos Acessíveis financiado pelo PRR, que visa alargar e 

democratizar o acesso ao ensino superior e garantir a sua efetiva internacionalização através da expansão, adaptação 

e renovação de alojamento de estudantes a preços acessíveis, a U.Porto efetuou um estudo aprofundado e pretende, 

em candidatura própria, promover a renovação e construção de residências. 

No domínio da investigação, a U.Porto aprofundou 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.  

Em 2021, a FCT publicou os resultados provisórios do concurso para atribuição de Estatuto de Laboratório Associado. 

Das 40 propostas aprovadas, 17 integram o ecossistema U.Porto, envolvendo 4 faculdades e 7 institutos de 

investigação associados. Com o objetivo de reforçar a colaboração entre instituições de ciência, tecnologia e ensino 

superior e o tecido económico e social, a rede nacional de Laboratórios Colaborativos é reforçada anualmente. O 

ecossistema de investigação e inovação da U.Porto integrou 4 novos Laboratórios Colaborativos aprovados pela FCT. 

O programa regional Norte 2020 aprovou 15 projetos promovidos por 11 UOs e 4 institutos de investigação 

associados, no âmbito do concurso ‘Projetos Estruturados de I&D&I - Horizonte Europa’. A U.Porto consolidou 

também a capacidade de captação de financiamento competitivo para a investigação, mobilizando diversas unidades 

de investigação do ecossistema no âmbito do concurso nacional FCT 2021. Foram ainda divulgados os resultados do 

concurso das Agendas Mobilizadoras, tendo sido selecionadas 64 candidaturas para passar à 2.ª fase do concurso, 

havendo participação do ecossistema U.Porto em 40. 

A U.Porto e a Bosch assinaram um contrato de parceria no valor de 28 M€, no âmbito de projeto colaborativo na 

área da mobilidade inteligente. O projeto de inovação THEIA visa o desenvolvimento de soluções para melhorar as 

capacidades sensoriais dos veículos autónomos, através da produção de conhecimento de fronteira na área da 

mobilidade inteligente. 

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. 
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O início de 2021 foi marcado pelo arranque do projeto EUGLOHRIA, que permitiu à Aliança aumentar capacidades 

nos domínios da investigação e inovação, alargar áreas de atuação na transferência de conhecimento, promover uma 

maior abertura e reforçar o compromisso com a sociedade. 

Na área do empreendedorismo destaca-se a aprovação e arranque do projeto “UI-CAN - Universidades como 

interface para o empreendedorismo” e o projeto “INVENTHEI”, que tem como objetivo a criação de uma rede 

Europeia de distritos de inovação orientada para as IES. Na área da transferência de tecnologia, assinala-se o recorde 

no número de invenções comunicadas por cientistas afiliados à U.Porto.  

O ano fica marcado pelos esforços desenvolvidos pela Universidade tendo em vista o acolhimento na cidade de um 

grande evento na área da inovação e empreendedorismo. Foram desenvolvidas negociações com a European 

Innovation Academy, visando o acolhimento desta academia de empreendedorismo na cidade do Porto, o que viria 

a formalizar-se no início de 2022.  

Verificou-se também um aumento na prestação de serviços especializados às empresas, o que permitiu recuperar o 

nível de proveitos obtidos para valores compatíveis com a situação pré-pandemia. Com a retoma da tendência de 

crescimento, não só se consolidam os esforços de diversificação de receitas da Universidade, como também se 

fortalecem novas linhas de cooperação entre a academia e a indústria. Em paralelo, consolidou-se a aproximação 

aos Alumni, destacando-se o arranque das atividades no contexto do plano para a revitalização do Círculo 

Universitário 

Em 2021, a U.Porto comemorou o seu 110º aniversário. No sentido de assinalar esta efeméride, realizaram-se vários 

eventos comemorativos, através dos quais se procurou honrar a prestigiada história da nossa Universidade e 

perspetivar o seu futuro num mundo em acelerada transformação, em que se afirme a excelência da U.Porto bem 

como o seu posicionamento enquanto Universidade inclusiva. 

2021 foi o ano em que o projeto cultural da Reitoria – no seu todo, incluindo exposições, eventos, editora, projetos 

museológicos e de extensão universitária – ganhou visibilidade a nível nacional e internacional. Música, poesia, 

participação em múltiplos festivais de cinema, workshops, conferências e debates de natureza científica – assim se 

foi construindo a programação de intervenção cultural da Reitoria ao longo do ano.  

Depois de, em 2020, ter organizado o I Encontro Universidade e Cultura e ter assumido a coordenação da Comissão 

Especializada de Arte e Cultura do CRUP, a U.Porto organizou, em parceria com o Plano Nacional das Artes, a primeira 

reflexão, a nível global, sobre a relação entre universidade e cultura. A Declaração do Porto para a Construção do 

Corredor Cultural Europeu foi um dos resultados desta cimeira onde predominou a ideia de que o livre acesso ao 

património cultural académico e às experiências e discursos artísticos contemporâneos contribuem para a 

construção de uma cultura universitária simultaneamente artística e científica, guiada por princípios de constante 

inovação, inclusiva e ecologicamente responsável. 

A ideia de que a formação dos estudantes não se faz apenas dentro dos muros da Universidade inspirou a preparação, 

ao longo de 2021, de um projeto verdadeiramente pioneiro que visa o desenvolvimento das competências culturais 
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dos estudantes, o contacto mais direto e informado com a natureza, e o estabelecimento de uma parceria com um 

caráter pedagógico com algumas das principais instituições culturais da cidade.  

O projeto do Museu continuou a ser desenvolvido na lógica da constante interação entre as três estruturas que o 

compõem. No Polo Central, destacou-se, em 2021, a abertura do Laboratório Ferreira da Silva com uma exposição 

de instrumentos antigos. No Jardim Botânico, o destaque vai para a crescente visibilidade que o espaço adquiriu com 

o acolhimento do espetáculo de luzes Magical Garden. Na Galeria da Biodiversidade sublinha-se a variedade e 

qualidade de programas de atividades, constituindo uma importante porta para abrir a ciência à cidade e aos 

cidadãos. 

Ao longo de 2021, a Casa-Museu Abel Salazar acolheu quatro exposições e consolidou também, neste período, o seu 

plano estratégico. Por sua vez, a Fundação Marques da Silva adquiriu grande visibilidade pública, o que se refletiu no 

número de contactos de arquitetos para doação dos seus acervos. A FIMS afirma-se, deste modo, como o maior 

arquivo de arquitetura do país. O prestígio da FIMS refletiu-se ainda no convite para integrar a nova Rede de Museus 

de Arte Contemporânea e de Arquitetura do Norte do país. 

De destacar que a U.Porto é a única instituição, no país, que oferece, desde 2021, uma experiência de visitas virtuais 

à totalidade das suas faculdades, e ainda ao edifício histórico da Reitoria, ao Jardim Botânico, ao Laboratório Ferreira 

da Silva, à Fundação Marques da Silva e à Casa-Museu Abel Salazar.  

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

em 2021 foi possível atingir um novo patamar de colaboração com o Instituto Pernambuco-Porto, contratualizando 

a realização de atividades de interesse comum nas áreas de formação e investigação, informação, divulgação e 

exposição cultural. O ano fica também marcado pela estabilização do corpo docente do Instituto Confúcio, o 

arranque da utilização regular das instalações permanentes, aumento do número de estudantes, turmas e níveis de 

língua chinesa e o arranque das atividades ao abrigo do projeto de cooperação académica Euro-Asia Campus. 

A construção de uma universidade cada vez mais inclusiva continuou a emergir como uma prioridade para a U.Porto. 

Neste âmbito, aprofundaram-se diversas iniciativas de apoio a estudantes com necessidades educativas especiais e 

aumentou-se a participação em diversos projetos e atividades. Continuou a assumir-se como essencial o apoio a 

projetos de responsabilidade social suscetíveis de melhorar a qualidade de vida da comunidade académica, bem 

como da sociedade envolvente. 

Ao nível das capacidades, a valorização das pessoas continuou a ser uma prioridade para a U.Porto, com ações ao 

nível dos docentes, investigadores e pessoal não docente. Transversalmente, a oferta de formação relevante e 

diversificada foi uma prioridade.  

Em 2021 foi garantida a gestão e acompanhamento de diversas operações de empreitada nos diferentes Polos da 

Universidade, destacando-se a conclusão da obra da FBAUP, a instalação da UPdigital no Parcauto Sul, a empreitada 

de requalificação das instalações do Museu e a empreitada do Parque Central da Asprela. 
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Relativamente aos recursos e capacidades digitais, o destaque vai para o desenvolvimento do sistema de informação 

para suportar e automatizar a transição de estudantes de diversos mestrados integrados para as novas licenciaturas 

e novos mestrados, a conclusão de uma plataforma para a gestão dos tratamentos de dados pessoais na U.Porto em 

conformidade com o RGPD, a prossecução da implementação do portal de Educação Contínua, a consolidação e 

operacionalização da Gestão Integrada de Processos e a aprovação de um novo modelo de gestão centralizado de 

correio eletrónico transversal e harmonizado. 

Transversalmente, importa referir que a sustentabilidade continuou a ser um objetivo global da U.Porto, refletindo-

se, sob diferentes vertentes, em todas as áreas de missão da Universidade. Sublinha-se o aprofundamento do 

compromisso com os ODS das Nações Unidas, sendo um dos principais prismas de planeamento e do reporte de 

atividades da Universidade. 

Importa salientar que o sucesso dos programas e iniciativas descritos só foi possível com uma forte mobilização e 

envolvimento de todos os corpos da comunidade académica. 

Por fim, mas de extrema importância, cumpre fazer referência à sustentabilidade económico-financeira que a 

Universidade apresenta, constatando-se um crescimento do resultado líquido, pese embora a retoma gradual da 

atividade da U.Porto em 2021, após os constrangimentos decorrentes da pandemia da COVID-19. 

 

 

 

As alterações legislativas aplicáveis aos trabalhadores da U.Porto têm conduzido a um acréscimo das despesas com 

o pessoal, nomeadamente as medidas destinadas a estimular o emprego científico e tecnológico, assim como as 

regularizações no âmbito do PREVPAP. A dotação do Orçamento do Estado foi insuficiente para cobrir as despesas 

com o pessoal, tendo-se verificado uma taxa de cobertura pelo Orçamento de Estado de 83%, apresentando um 

acréscimo face ao ano anterior, conforme consta nos gráficos apresentados em baixo. 
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O financiamento do Estado por estudante ascendeu a 4,7 milhares de Euros. 

 

 

No que concerne aos Recursos humanos, em 2021 verificou-se uma variação positiva do número de ETIs. Em 2021, 

o pessoal docente e investigador cresceu cerca de 4%, face a 2020, fixando-se em 2.151,23 ETIs, tendo o pessoal não 

docente e não investigador evidenciado um crescimento, de 2%, fixando-se em 1.685,69 ETIs. 

 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021   

INTRODUÇÃO 9 

1. INTRODUÇÃO 

O Relatório de Atividades e Contas 2021 sintetiza as principais iniciativas desenvolvidas ao longo de 2021 pela 

U.Porto, devidamente enquadradas nas orientações estratégicas, na valorização das pessoas e na sustentabilidade 

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

referência internacional, assim como na criação e valorização económico-social do conhecimento. Não obstante 

todos os condicionalismos associados à situação epidemiológica que ainda se fizeram sentir em 2021, foi possível 

desenvolver um alargado conjunto de atividades que reforçaram o posicionamento da Universidade, enquanto 

instituição aberta à sociedade e comprometida com a mobilização do conhecimento para uma melhor resposta aos 

desafios da contemporaneidade. 

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

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

Autónomos2. A elaboração deste documento inclui ainda 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, o desenvolvimento e implementação das atividades aqui descritas encontram-se 

naturalmente alinhadas com as orientações e princípios que norteiam o próximo plano estratégico.  

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

estratégico da Universidade e a evolução dos indicadores Balanced Scoredcard (BSC), definidos para cada um dos 

três temas estratégicos, confrontando-os com as metas definidas para 2021 no respetivo plano de atividades. Nesta 

primeira parte, são ainda descritas algumas das atividades realizadas em 2021 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, 

procurou-se igualmente mapear o alinhamento de cada atividade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

A primeira parte inclui ainda um exercício de mapeamento que procurou identificar os contributos das principais 

atividades destacadas pelas UOs e pelas UIs para a concretização dos objetivos estratégicos estabelecidos e dos ODS.  

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 

                                                 
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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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 são identificados 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 

A componente relativa às contas, apresentada a partir do ponto 4, para além de dar cumprimento às disposições 

legais, traduz a execução financeira e orçamental resultante das atividades desenvolvidas pela U.Porto em 2021. A 

par dos aspetos mais relevantes de 2021, apresenta-se ainda uma breve caracterização dos recursos humanos da 

U.Porto, ao nível do género, das categorias/carreiras profissionais, da relação jurídica de emprego, da escolaridade, 

da estrutura etária e a sua distribuição pelas diversas entidades constitutivas, comparando-a com o ano de 2020.  

Em anexo, apresentam-se as demonstrações financeiras das entidades constitutivas (Anexo II), os respetivos 

indicadores (Anexo III) e as declarações previstas no artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (Anexo IV). 

A segunda parte do documento, apresentada autonomamente, densifica o Relatório de Atividades e Contas 2021, 

contendo uma descrição mais pormenorizada de diversas ações executadas, organizadas segundo os objetivos 

estratégicos estabelecidos no Plano Estratégico 2016-2020, ainda em vigor. Para cada um dos Objetivos Estratégicos, 

apresenta-se ainda a evolução de alguns indicadores, com objetivo de permitir um melhor acompanhamento do grau 

de concretização das referidas atividades. Ainda neste âmbito, apresentam-se os destaques das 34 Unidades de 

Investigação (num universo de 48 Unidades de Investigação) que responderam ao inquérito de recolha de 

contributos para este relatório. Por fim, a Parte 2 encerra com a listagem dos indicadores constantes do Relatório de 

Atividades e a respetiva definição (Anexo II). 
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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 Relatório de Atividades e Contas da U.Porto 2021 tem como referencial estratégico o Plano Estratégico ainda em 

vigor (2016-2020), uma vez que está ainda em curso o processo de aprovação do novo Plano Estratégico. Não 

obstante, o desenho e a implementação das atividades aqui apresentadas atende naturalmente às atuais prioridades 

estratégicas, amplamente discutidas 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 organizados 

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 a evolução dos indicadores Balanced 

Scorecard. Para além do seu histórico realizado, apresentam-se as metas que haviam sido estabelecidas para 2021 

aquando da elaboração do Plano de Atividades 2021 (em baixo designadas por PA2021). 

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 tiveram uma evolução alinhada (ou ainda mais favorável) com 

as metas previstas (a verde), assim como aqueles que tiveram um desempenho abaixo do desejável (a vermelho). 

São destacados com semáforo amarelo os indicadores cujo desempenho é marginalmente inferior ao previsto. 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 (e.g., nos indicadores relativos a eventos e atividades com forte 

componente presencial). 
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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. 

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

(CONTINUA) 

 Indicadores 2017 2018 2019 2020 PA2021 2021 

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

● 
% unidades curriculares com avaliação muito favorável pelos 
estudantes 

24% 25% 28% 30% 30% 38% 

● 
% unidades curriculares com avaliação menos favorável pelos 
estudantes 

8% 9% 8% 8% 8% 7% 

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

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

1ºC: 43,8% 
MI: 79,7% 
2ºC: 71,0% 
3ºC: 86,2% 

 EF2 - Salvaguardar a sustentabilidade financeira da U.Porto 

● % receitas próprias do ano 44% 47% 47% 45% 48% 42% 

 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% 81% 

● 
% 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% 68% 

 EP5 - Reforçar a internacionalização da Educação e Formação 

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

9% 8% 9% 11% 12% 11% 

● % estudantes estrangeiros inscritos para obtenção de grau 6% 8% 12% 14% 18% 13% 

 EP6 - Promover uma formação integral dos estudantes 

● 
% programas de formação conferente de grau envolvendo várias 
UOs 

15% 16% 16% 16% 16% 16% 

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

5% 8% 9% 8% 8% 12% 

 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 7 390 

● N.º cursos não conferentes de grau 163 312 247 253 250 314 
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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) Até 2019 foram contabilizados apenas uma vez os docentes que participaram em mais do que uma ação de formação. A partir de 2020 cada 
docente foi contabilizado tantas vezes quantas o número de ações de formação frequentadas (esta situação resulta do predomínio das formações 
online). 

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

  

 Indicadores 2017 2018 2019 2020 PA2021 2021 

 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 20 

● Nº docentes que participam em ações de formação pedagógica(1) 909 745 350 3 774 350 402 

 EP9 - Dinamizar a ação social na U.Porto 

● Nº refeições servidas nas Unidades de Alimentação 772 990 736 191 739 237 183 377 369 619 201 836 

● Taxa ocupação das Residências Universitárias 95% 96% 95% 85% 95% 88% 

 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% 12% 
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 Indicadores 2017 2018 2019 2020 PA2021 2021 

 II1 - Promover a Investigação de excelência 

● 
Rácio documentos 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 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% 42% 

 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% 17% 

 IP4 - Desenvolver áreas estratégicas de Investigação 

● 
Montante de financiamento, nacional e internacional, 
contratualizado via projetos de I&D+i nas áreas estratégicas(1) 

23 26 17 40 25 13,5(2) 

 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% 26% 

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

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

 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% 50% 

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. 
(1) Não inclui financiamento contratualizado via projetos que envolvem empresas. 
(2) Não inclui financiamento dos Laboratórios Associados. 

QUADRO 2. BALANCED SCORECARD PARA A “INVESTIGAÇÃO” 
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 Indicadores 2017 2018 2019 2020 PA2021 2021 

 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 - - 141 779 

● % 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% 42% 

 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 231 280 339 382 350 435 

● 
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 1 579 

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

35% 13% 29% 21% 15% 22% 

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

● Nº inscritos na base de dados Alumni 99 627 101 000 115 000 118 247 117 000 117 212(1) 

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

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

● Nº visitantes dos museus da U.Porto 41 801 76 845 85 442 - - 22 354 

 TP8 - Diversificar a oferta formativa47 

● 
Nº de cursos não conferentes de grau na plataforma 
Academia-UP(2) 

NA NA NA NA NA 47 

(1) Em 2021 o indicador sofreu uma alteração e cada pessoa passou a ser contabilizada uma única vez, não sendo este número comparável com os 
anos anteriores. A diferença reside na existência de antigos estudantes que realizaram mais do que um curso na U.Porto, sendo contabilizados mais 
do que uma vez. Pelo método antigo, o valor do indicador atingiria os 120 872 alumni. 
(2) 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, em 2021 foi possível cumprir um alargado número de metas estratégicas consagradas no Plano 

Estratégico U.Porto 2016-2020.  

O desempenho positivo da U.Porto verificou-se também na posição privilegiada, tanto a nível nacional como 

internacional em diversos rankings internacionais. A U.Porto continuará a monitorizar esta evolução, procurando 

melhorar o seu posicionamento. 

Rankings internacionais de 
referência 

Posição atual da U.Porto [1] Posição da U.Porto 2020 

Portugal Europa Mundo Portugal Europa Mundo 

Academic Ranking of World 
Universities (Shanghai Ranking) 

2º 112º-147º 301º-400º 2º 113º-150º 301º-400º 

Times Higher Education - THE 
World University Rankings 

2º-3º 192º-243º 401º-500º 3º 192º-246º 401º-500º 

Quacquarelli Symonds - QS 
World University Rankings 

1º 122º 295º 1º= 162º 357º 

National Taiwan University 
Ranking 

2º 86º 223º 2º 91º 232º 

The Leiden Ranking 2º 39º 160º 2º 38º 153º 

[1] A posição atual da U.Porto nos rankings refere-se à situação conhecida em 31 dezembro de 2021. 

QUADRO 4. EVOLUÇÃO DA POSIÇÃO DA U.PORTO NOS PRINCIPAIS RANKINGS INTERNACIONAIS 
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2.1. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

Ao nível da Educação e Formação, considera-se uma prioridade estratégica continuar a investir na valorização da 

oferta formativa da U.Porto, atendendo aos atuais desafios em matéria de (i) atualização da oferta formativa em 

conformidade com as necessidades das ditas “profissões do futuro”; (ii) implementação de modelos de ensino-

aprendizagem centrados no estudante, promovendo a sua formação integral e preparando-os para um mercado de 

trabalho em forte transformação; (iii) acompanhamento das macrotendências emergentes no ensino superior, 

incluindo a utilização de tecnologias digitais de nova geração para chegar a novos públicos e permitir flexibilizar 

alguns programas formativos, a crescente internacionalização da formação ministrada por algumas das mais 

prestigiadas universidades mundiais, o reconhecimento formal de micro-credenciais ou a crescente aposta na 

formação ao longo da vida e em programas formativos desenvolvidos em ambientes colaborativos (co-criação) com 

os destinatários do mesmo. 

Em 2021, a U.Porto destacou-se uma vez mais  no concurso nacional de acesso ao ensino superior, registando a 

classificação média de acesso mais elevada, com 166,4 pontos para a classificação média ponderada do último 

colocado, ligeiramente abaixo da média de 167,6 alcançada em 2020. Relativamente aos candidatos em 1ª opção 

por vaga, a U.Porto manteve o rácio de 1,8, quando comparado com 2020, ocupando a segunda posição, precedida 

pelo ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa com 2,0. Também ao nível do 2º ciclo e do 3º ciclo, a U.Porto tem 

registado uma forte capacidade de atração de estudantes. Mais precisamente, em 2020/21 verificou-se um aumento 

do número de inscritos em todos os ciclos de estudo, tendo a U.Porto acolhido mais de 32 mil estudantes de 

graduação e pós-graduação, representando estes últimos 50% do número total de estudantes inscritos para 

obtenção de grau (Gráfico 1). É de assinalar o aumento muito substancial no número de inscritos no 3º ciclo (que 

passa de 3.697 para 4.062, registando um crescimento de quase 10%). No Gráfico 2 está representada a distribuição 

dos estudantes inscritos por ciclos e por UO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 1. EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ESTUDANTES INSCRITOS E PERCENTAGEM DE ESTUDANTES EM CICLOS DE ESTUDO PÓS-GRADUADO 
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GRÁFICO 2. ESTUDANTES INSCRITOS EM 2020/21, POR CATEGORIA DE CURSO E UNIDADE ORGÂNICA 

 

Relativamente ao desempenho dos estudantes inscritos no primeiro ano, uma elevada percentagem, 81%, conseguiu 

aprovação em pelo menos 75% do nº ECTS em que estavam inscritos, verificando-se uma pequena redução 

relativamente ao ano anterior. Esta ligeira redução poderá também resultar de dificuldades de adaptação às 

exigências do ensino superior, considerando as restrições que já vinham sendo impostas pela pandemia. No que 

respeita aos diplomados, houve um ligeiro aumento no número total, suportado pelo aumento dos diplomados de 

2.º ciclo (Gráfico 3). Atendendo ao aumento do número de inscritos evidenciado nos gráficos anteriores, a redução 

no número de diplomados nos restantes ciclos de estudo poderá ficar a dever-se a um alargamento no período 

necessário à conclusão dos estudos, desde logo, devido a constrangimentos decorrentes das situações de 

confinamento no início de 2021 e das restrições que o mesmo representou. Não obstante as restrições e dificuldades 

da pandemia, importa referir que foi possível assegurar um contexto de elevada estabilidade, com cerca de 68% dos 

diplomados 1.º ciclo e licenciado MI, MI e 2.º ciclo a conseguirem obter o diploma na duração normal do ciclo de 

estudos (a mesma percentagem do ano anterior, antes da pandemia). No Gráfico 4 desagregam-se os diplomados da 

U.Porto por categoria de curso e por UO. 
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GRÁFICO 3. EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE DIPLOMADOS E PERCENTAGEM DE DIPLOMADOS 1º CICLO E LICENCIADOS MI, MI E 2º CICLO QUE 

OBTÊM DIPLOMA NA DURAÇÃO NORMAL DO CICLO DE ESTUDOS NO PERÍODO 2015/16-2019/20 

 

 

 
GRÁFICO 4. DIPLOMADOS EM 2019/20, POR CATEGORIA DE CURSO E UNIDADE ORGÂNICA 
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Relativamente à situação em 2020/21 dos estudantes inscritos em 2019/20 e que não se diplomaram nesse ano, 8% 

dos estudantes de licenciatura e 5% dos estudantes de mestrado integrado não se inscreveram no mesmo ou noutro 

curso da U.Porto. Esta taxa ascendeu a 16% no caso dos estudantes de 2º ciclo e a 12% dos estudantes de 3º ciclo 

(Gráfico 5). 

 

 
Nota: Indicador apresentado no relatório anual “Caracterização socioeconómica e escolar dos estudantes inscritos na Universidade do Porto 
em ciclos de estudos”. 

GRÁFICO 5. PERCENTAGEM DE INSCRITOS EM 2019/20, POR SITUAÇÃO EM 2020/21 
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valorizadora de cada estudante, das suas particularidades e da sua dignidade, que pretende promover uma ágil 
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Faculdades que participam no Programa. Foram realizadas mais de 100 atividades, incluindo um webinar e 

seminários de formação de mentores da U.Porto, a receção dos novos estudantes (presencial e online), a participação 

nas sessões de boas-vindas organizadas em cada Faculdade, encontros-convívio da Mentoria e outras atividades 

interpessoais online. 

No domínio da educação e formação, é também importante assinalar os resultados do Inquérito Pedagógico da 

U.Porto (IPUP), um importante instrumento de melhoria contínua da qualidade do ensino na U.Porto, permitindo 

que os estudantes colaborem de forma ativa, direta e construtivamente para a melhoria do processo de ensino e 
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registou um aumento, dando continuidade à tendência positiva deste indicador e a percentagem de unidades 

curriculares com avaliação menos favorável pelos estudantes diminuiu para 7%, baixando da percentagem de 8% 

que se tem verificado nos últimos anos. A percentagem de docentes com avaliação muito favorável pelos estudantes 

também melhorou, tendo aumentado de 61% (em 2020) para 70%, reconhecendo os esforços desenvolvidos pelas 

equipas docentes para, mesmo em período de pandemia e confinamento, assegurar os resultados de aprendizagem 

e a qualidade da formação ministrada na Universidade. A U.Porto continuou também a dinamizar a oferta de ações 

de formação pedagógicas, tendo 402 participações de docentes nas mesmas.  

A elevada qualidade da formação tem permitido à U.Porto afirmar-se pela forte capacidade de colocar os seus 

estudantes no mercado de trabalho (seja em termos da percentagem de estudantes empregados, seja em termos da 

qualidade das suas colocações). No indicador relativo à empregabilidade dos diplomados apresentado no BSC, são 

consideradas no indicador as percentagens de “Empregado” e “Bolseiro de Investigação”, não sendo por isso 

incluídos os diplomados que prosseguem os seus ciclos de estudo. Caso este último grupo seja considerado no 

indicador, as taxas de empregabilidade aumentam consideravelmente, principalmente nos diplomados de 1.º ciclo, 

que tendem a prosseguir os seus estudos, antes da entrada definitiva no mercado de trabalho. Adicionalmente, a 

comparação mais detalhada com o período anterior (Gráfico 6), permite verificar que ao nível dos diplomados de 1º 

ciclo, a percentagem de desempregados manteve-se inalterada, havendo um aumento dos estudantes em 

formação/estágio, consistente com o aumento de procura em muitos ciclos de estudo (2º e 3º ciclo) verificada no 

rescaldo da pandemia. Ao nível dos diplomados de mestrado, houve um aumento de 3,1 pontos percentuais dos 

desempregados, acompanhado de uma diminuição de 5 pontos percentuais dos bolseiros de investigação (recorde-

se que a FCT realizou alterações ao Estatuto do Bolseiro de Investigação em 2019, resultando numa redução do 

número de bolseiros). A retração das taxas de empregabilidade poderá também ser fruto dos efeitos económicos 

associados à COVID-19, que tem introduzido flutuações significativas no mercado de trabalho (seja ao nível de 

situações de desemprego mas também de procura de novos empregos), que poderão resultar numa redução 

transitória das taxas de empregabilidade dos graduados U.Porto. Estes efeitos verificam-se sobretudo ao nível do 1º 

e 2º ciclo, uma vez que ao nível do 3º ciclo se registou inclusivamente uma redução significativa na proporção de 

desempregados, cifrada em 2,1% em 2021 (que compara com 5,5% registada em 2020). A este respeito, importa 

referir que esta alteração surge associada a um aumento na proporção de inquiridos a realizar pós-doutoramento 

(que ascendeu a 5,9% em 2021, não tendo sido considerada explicitamente no estudo efetuado para 2020). 
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 GRÁFICO 6. SITUAÇÃO OCUPACIONAL DOS DIPLOMADOS 

  

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 aspeto 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 ou unidades curriculares, incluindo as formações 

previstas no âmbito do programa Impulsos Adultos do PRR).  

Como consequência, não obstante a percentagem de programas de formação conferente de grau, envolvendo várias 

UOs se ter mantido em 2021 nos 16%, antecipa-se que nos próximos anos, fruto do financiamento atribuído à U.Porto 

para implementar o seu projeto no âmbito dos Programa Impulso Adultos e Impulsos Jovens STEAM (PRR), se venha 

a registar um aumento neste indicador, fruto do carater multidisciplinar associado a um significativo número de 

formações propostas no referido projeto. As formações propostas pela U.Porto no referido projeto incluem também 

um número significativo de cursos não conferentes de grau que reforçarão muito significativamente a oferta 

formativa da U.Porto nesta área, abrindo a Universidade a novos públicos (através do Impulso Adultos e do Impulso 

Jovens STEAM).  

Esta tendência irá previsivelmente reforçar o elevado aumento já registado no número de cursos não conferentes 

de grau e no número de estudantes inscritos nos mesmos, fruto de uma aposta na formação integral dos estudantes 

e da modernização e alargamento da oferta formativa disponibilizada pela U.Porto. De facto, já em 2021 se registou 
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um aumento muito considerável nos dois indicadores atrás indicados, sendo este aumento justificado pela criação 

de Unidades de Competências Transversais que, sobretudo a FEUP, oferece enquanto unidades curriculares optativas 

nos planos de estudos dos seus ciclos de estudo. Para este aumento, contribui também o aumento no número de 

unidades curriculares de formação contínua oferecidas no contexto da EUGLOH, que também registaram um 

aumento em 2021, prevendo-se que continuem a aumentar (quer o número de UCs, quer o número de estudantes 

inscritos ao longo dos próximos anos). 

Relativamente aos programas de 2º e 3º ciclo em colaboração com outras universidades nacionais, a percentagem 

sofreu uma ligeira redução, tendo-se mantido a percentagem de programas de 2º e 3º ciclo em colaboração com 

outras universidades internacionais.  

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

posicionamento estratégico da U.Porto – apesar do aumento do número de estudantes estrangeiros inscritos para 

obtenção de grau, registou-se uma ligeira quebra na percentagem de estudantes estrangeiros inscritos para a 

obtenção de grau (Gráfico 7). As dificuldades decorrentes da pandemia e os constrangimentos à mobilidade 

internacional poderão justificar os valores registados, muito abaixo das metas que haviam sido estabelecidas (ainda 

antes da pandemia) para este indicador.  

 

 
GRÁFICO 7. ESTUDANTES ESTRANGEIROS INSCRITOS PARA OBTENÇÃO DE GRAU NO PERÍODO 2016/17 – 2020/21 
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cidadania, desenvolvimento pessoal e enriquecimento cultural. Destaca-se em particular nesta componente as 

atividades de voluntariado, cuja taxa de participação aumentou de 8% para 12% dos estudantes da U.Porto a 

participarem em projetos de voluntariado apoiados pela Comissão de Voluntariado da U.Porto. Este aumento ilustra 

a crescente relevância das atividades de responsabilidade social no seio da U.Porto mas também a forte mobilização 

da comunidade U.Porto no serviço à sociedade (nomeadamente no contexto da mitigação dos efeitos sanitários, 

sociais e económicos da COVID-19). 

Na ação social, continuou a refletir-se o impacto da COVID-19, tendo sido servidas 201.836 refeições nas Unidades 

de Alimentação e a taxa de ocupação das residências universitárias foi de 88% (números superiores a 2020, mas 

inferiores às meta definidas para 2021, onde não tinha sido contemplada a possibilidade de um novo confinamento 

que viria a registar-se nos primeiros meses de 2021, com significativo impacto na atividade da Universidade e, em 

particular, nas áreas do alojamento e da alimentação).  

No que concerne ao corpo docente, o envelhecimento dos extremos (ou seja, o rácio entre docentes mais velhos 

sobre docentes mais novos) atingiu o máximo em 2020, tendo havido um significativo rejuvenescimento a este nível 

em 2021, explicado sobretudo pela saída de alguns docentes por motivos de reforma/ jubilação, mas também pela 

contratação de novos docentes mais jovens (cuja idade média de contratação se cifrou em 40,8 anos). Não obstante, 

como detalhado nos indicadores apresentados na Parte 2 do documento (ver Quadro 7), se em vez de concentrarmos 

a análise no indicador de envelhecimento (que se concentra nos extremos da distribuição etária) mas no indicador 

de envelhecimento global, verificamos que, como previsto, este continuou a aumentar ligeiramente, só devendo ser 

revertido em 2024-2025. Mais precisamente, a idade média dos docentes de carreira aumentou de 54,4 anos para 

54,7 anos. 

Na vertente económico-financeira, a percentagem de receitas próprias diminuiu de 45% para 42%, em resultado da 

redução de 104,6 M€ para 98,6M€. Esta redução resulta de uma ligeira redução nas receitas relativas a propinas (que 

passaram de 37 M€ para 36,3 M€), numa redução de outras receitas (que passaram de 25,5 M€ para 23,7 M€). A 

redução nesta rubrica é sobretudo explicada pela inexistência de alienações significativas de ativos fixos corpóreos 

(que em 2020 representaram um acréscimo de receitas na ordem dos 2 M€). A principal redução registou-se nas 

receitas relativas às atividades de I&D+i, que no ano de 2021 registaram uma redução de 42M€ para 38,6M€. Para 

esta redução contribuiu o término de um número significativo de projetos FCT, angariado no âmbito do concurso de 

todos os domínios científicos de 2017, onde foram selecionados para financiamento muitos projetos.  Deve 

sublinhar-se que, em termos globais, a redução afeta sobretudo verbas destinadas a parceiros, ou seja, do lado da 

despesa há uma redução semelhante decorrente da redução de pagamentos a parceiros. Em sentido favorável, 

assinala-se o aumento da percentagem de rendimentos relativos a prestação de serviços, que aumentaram de 3,98 

M€ para 5,09 M€. Adicionalmente importa referir, que apesar das reduções de receita relativas às rubricas atrás 

mencionadas, em termos globais as receitas da U.Porto não foram significativamente afetadas, passando de 234,4 

M€ para 233,6 M€, fruto do aumento do Orçamento do Estado alocado à U.Porto (4%), em resultado do aumento da 

dotação base (2%), do aumento da compensação de propinas e da atribuição de verba relativa à regularização de 
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investigadores precários. A análise mais detalhada da evolução das receitas e dos custos será efetuada no ponto 4. 

Análise Económico-Financeira. 

 
GRÁFICO 8. RECEITAS PRÓPRIAS DO ANO, EM MILHÕES DE EUROS (2017-2021) 
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interface multidisciplinar) esta percentagem venha a aumentar. 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). A análise das receitas de propinas é apresentada em 

detalhe no ponto 4. Análise Económico-Financeira. 
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GRÁFICO 9. RECEITAS OBTIDAS VIA PROPINAS DE CICLOS DE ESTUDO, EM MILHÕES DE EUROS (2017-2021) 
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2.2. INVESTIGAÇÃO 

No domínio da Investigação, a U.Porto aprofundou 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.  

Relativamente à produção científica, no período 2015-2019 a U.Porto registou a publicação de 23.705 documentos 

de todos os tipos (dos quais, 19.227 documentos citáveis, tipos article e review) indexados na Web of Science. Em 

resultado do elevado desempenho em matéria de publicação científica, a U.Porto participou em 23,3% (todos os 

tipos de documentos) e 23,8% (documentos citáveis) da produção científica nacional no período referido, tendo 

crescido à taxa média anual de 5,5% (todos os tipos de documentos) e de 4,9% (documentos citáveis). A distribuição 

da produção científica da U.Porto por UO é apresentada no Gráfico 10. 

 
GRÁFICO 10. DOCUMENTOS WOS PUBLICADOS NOS QUINQUÉNIOS 2014-2018 E 2015-2019, POR UNIDADE ORGÂNICA 

 

Em 2019, em média, cada doutorado ETI publicou 3,2 documentos (de todos os tipos). Se considerarmos o período 

alargado, o quinquénio 2015-2019, em média, cada doutorado ETI da U.Porto publicou 15,1 documentos (de todos 

os tipos) (Gráfico 11).  

FADEUP FAUP FBAUP FCNAUP FCUP FDUP FEP FEUP FFUP FLUP FMDUP FMUP FPCEUP ICBAS

Documentos WoS
2014-2018 856 14 6 340 4 713 22 457 4 091 1 792 176 173 5 677 594 3 694

Documentos WoS
2015-2019 855 15 6 346 4 790 24 464 4 387 1 883 163 168 6 057 666 3 885
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GRÁFICO 11. RÁCIO DOCUMENTOS WOS POR MÉDIA DOUTORADO (ETI), NOS QUINQUÉNIOS 2014-2018 E 2015-2019, POR UNIDADE 

ORGÂNICA 

 

A posição da U.Porto consolidou-se também no âmbito da qualidade e impacto das publicações, sendo que  14,1% 

(15,6%) dos documentos publicados na WoS (Scopus) estavam entre os 10% mais citados da área.  

Na investigação continuou 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). É ainda de sublinhar que 73% dos docentes e investigadores da U.Porto estão já integrados em UIs com a 

classificação de Muito Bom ou Excelente, atribuída pela FCT. 

Em termos económicos, os recebimentos da I&D+i continuaram a ter um peso muito significativo no total dos 

recebimentos da U.Porto, representando, em 2021, 17% dos recebimentos da Universidade via financiamento à 

I&D+i (Gráfico 12). A análise mais detalhada dos indicadores económico-financeiros será apresentada no ponto 4. 

Análise Económico-Financeira. Não obstante, é importante destacar o estado de transição de quadros de 

financiamento que caracterizou o ano de 2021 (com o arranque do Horizonte Europa e diversas incertezas sobre o 

Portugal 2030) e ao facto da dotação orçamental nos concursos abertos pela FCT para projetos de investigação em 

todos os domínios científicos ter sido claramente inferior ao registado noutras ocasiões (como é o caso do já referido 

concurso de 2017).  

                                                 
4 CEPESE - Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade 

FADEUP FAUP FBAUP FCNAUP FCUP FDUP FEP FEUP FFUP FLUP FMDUP FMUP FPCEUP ICBAS

Rácio todos documentos
WoS 2014-2018 /dout. ETI 16,4 0,3 0,1 17,0 19,7 0,8 4,1 10,5 27,7 1,2 3,6 36,3 7,6 33,9

Rácio todos documentos
WoS 2015-2019 /dout. ETI 16,1 0,3 0,1 16,7 20,0 0,8 4,1 11,1 28,9 1,1 3,5 38,4 8,3 35,1
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GRÁFICO 12. RECEBIMENTOS OBTIDOS VIA FINANCIAMENTO À I&D+I, EM MILHÕES DE EUROS (2017-2021) 

 

As receitas obtidas no âmbito dos projetos em execução foram de 38,6 ME (42,0 ME em 2020). Analisando a 

discriminação entre financiamento nacional e internacional (atendendo à origem dos fundos em questão e não ao 

âmbito geográfico em que é angariado o financiamento), verifica-se que a componente nacional representava, em 

2021, cerca de 36% do total de financiamento recebido (ou seja, 13,9 ME provinham de fundos nacionais) – vide 

gráfico em baixo.  

 
GRÁFICO 13. RECEBIMENTOS OBTIDOS VIA PROJETOS DE I&D+I, POR ORIGEM, EM MILHÕES DE EUROS (2020 E 2021) 

 

A desagregação por UO das receitas obtidas via projetos I&D+i (financiamento nacional versus internacional) é 

apresentada no gráfico seguinte. 
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GRÁFICO 14. RECEBIMENTOS OBTIDOS VIA PROJETOS DE I&D+I, POR ORIGEM E POR ENTIDADE CONSTITUTIVA, EM MILHÕES DE EUROS 

(2020 E 2021) 

 

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

qualidade da atividade científica. Em 2021, os recebimentos obtidos via projetos de I&D+i internacionais 

(considerando a origem dos fundos em questão e não o âmbito geográfico do concurso no momento da angariação), 

representaram cerca de 64% das receitas totais (projetos de I&D+i). No gráfico seguinte desagrega-se a informação 

por entidade constitutiva (2020 e 2021). 

 

 
GRÁFICO 15. % RECEBIMENTOS OBTIDOS VIA PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO INTERNACIONAIS, POR ENTIDADE CONSTITUTIVA (2020 E 2021) 

 

FADEUP FAUP FBAUP FCNAUP FCUP FDUP FEP FEUP FFUP FLUP FMDUP FMUP FPCEUP ICBAS REIT

Receb.-Proj.
nac. 2020 0,5 0,5 0,1 0,0 4,8 0,0 0,4 6,2 0,1 2,4 0,0 1,8 1,5 0,7 1,8

Receb.-Proj.
nac. 2021 0,3 0,2 0,2 0,0 2,3 0,0 0,3 5,1 0,2 1,5 0,0 1,0 1,8 1,0 0,1

Receb.-Proj.
intern. 2020 0,4 0,1 0,2 0,1 3,5 0,0 0,1 11,8 0,4 0,9 0,2 1,5 0,7 0,8 0,7

Receb.-Proj.
intern. 2021 0,4 0,2 0,1 0,1 5,4 0,1 0,1 10,5 0,1 0,7 0,0 2,1 2,1 0,9 2,0

FADEUP FAUP FBAUP FCNAUP FCUP FDUP FEP FEUP FFUP FLUP FMDUP FMUP FPCEUP ICBAS REIT

% Receb.
proj. intern.

2020
43% 18% 53% 90% 42% 51% 21% 66% 72% 26% 95% 44% 33% 53% 27%

% Receb.
proj. intern.

2021
55% 45% 30% 87% 70% 85% 24% 67% 36% 34% 0% 68% 54% 47% 97%
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Em complemento à informação sobre aos recebimentos registados em 2021 no âmbito de projetos de I&D+i, nos 

gráficos seguintes apresentam-se, por UO, os projetos em execução, liderados e participados, apresentando-se no 

primeiro desses gráficos os projetos em execução relativos a concursos de âmbito nacional, e no gráfico subsequente 

os projetos relativos a concursos de âmbito internacional. 

 
GRÁFICO 16. PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO NACIONAIS, LIDERADOS E PARTICIPADOS, POR ENTIDADE CONSTITUTIVA (2020 E 2021) 

 

 
GRÁFICO 17. PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO INTERNACIONAIS, LIDERADOS E PARTICIPADOS, POR ENTIDADE CONSTITUTIVA (2020 E 2021) 

 

Em 2021 verificou-se um aumento nos indicadores relativos à percentagem de novos projetos de I&D+i com 

financiamento internacional (26% (19% em 2020)) e percentagem de novo financiamento internacional 

contratualizado via projetos de I&D+i (19% (9% em 2020)). Verificou-se também um aumento da percentagem de 

FADEUP FAUP FBAUP FCNAUP FCUP FDUP FEP FEUP FFUP FLUP FMDUP FMUP FPCEUP ICBAS REIT

Liderados
2020 5 3 4 5 49 2 5 108 3 24 0 32 31 18 24

Liderados
2021 7 4 5 3 51 2 4 99 2 23 0 20 32 14 15

Participados
2020 0 1 3 3 43 0 4 42 17 12 1 10 4 19 7

Participados
2021 1 2 5 3 55 0 6 40 20 14 1 13 12 20 7

FADEUP FAUP FBAUP FCNAUP FCUP FDUP FEP FEUP FFUP FLUP FMDUP FMUP FPCEUP ICBAS REIT

Liderados
2020 0 1 0 0 5 0 0 4 0 1 0 0 2 0 0

Liderados
2021 1 1 0 0 5 0 0 7 0 0 0 1 4 1 1

Participados
2020 2 0 0 1 12 0 0 21 1 2 0 3 19 2 8

Participados
2021 2 0 0 0 11 0 0 35 2 3 0 3 28 2 10
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novos projetos de I&D+i em consórcio, sendo que 50% dos novos projetos (nacionais e internacionais) foram em 

consórcio com outras entidades (os projetos que envolvem 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, como já era esperado, registou-se uma redução muito significativa no indicador, uma vez que o valor 

registado em 2020 estava fortemente inflacionado pela contratualização do financiamento plurianual das UIs (a 

repercutir-se em quatro anos, incluindo o ano em curso, o que sobreavaliava o valor do indicador). O baixo valor 

registado para este indicador justifica-se também pela especificidade do ano em questão, que se distingue pelo facto 

de ser um período de transição entre quadros de financiamento, com incertezas quanto ao arranque de programas 

nacionais/regionais (e.g. Portugal 2030, Norte 2030). A análise mais detalhada dos indicadores económico-

financeiros será apresentada no ponto 4. Análise Económico-Financeira. 
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2.3. 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, foram desenvolvidos esforços 

de adequação da formação graduada e pós-graduada às necessidades da comunidade e aos atuais desafios societais. 

Foram disponibilizados 47 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, verificou-se um aumento na percentagem 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 18). Não 

obstante o período de confinamento, que afetou sobretudo os primeiros meses do ano, a existência de uma maior 

normalidade na atividade económica de 2021, permitiu recuperar o nível de prestação de serviços para valores 

compatíveis com a situação pré-pandemia. A análise das receitas de prestação de serviços é apresentada em detalhe 

no ponto 4. Análise Económico-Financeira. 

 

                                                 
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. 

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). 
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Nota: Em 2019 foi feita uma reclassificação dos rendimentos obtidos com a Universidade Júnior, deixando de fazer parte deste indicador. 

GRÁFICO 18. PROVEITOS OBTIDOS VIA CONSULTADORIA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, EM MILHÕES DE EUROS (2017-2021) 

 

 
GRÁFICO 19. PROVEITOS OBTIDOS VIA CONSULTADORIA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, EM MILHÕES DE EUROS, POR ENTIDADE CONSTITUTIVA 

(2020 E 2021) 

 

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

apesar de se registar uma evolução muito volátil (por se considerar o número de projetos, que não são normalizados 

em função da sua dimensão), verificou-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).  
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Em termos globais, a U.Porto obteve 23,7 milhões de euros de outras receitas (excluídas as verbas provenientes do 

Orçamento do Estado (OE), das propinas dos ciclos de estudo e dos projetos de investigação), representando 10% do 

total de receitas. Para a redução registada neste indicador contribuiu a inexistência de receitas relativas a alienação 

de ativos fixos tangíveis (que em 2020 gerou recebimentos de aproximadamente 2 Milhões de Euros). A análise mais 

detalhada da evolução económico-financeira será objeto de análise no ponto 4. Análise Económico-Financeira. Nos 

gráficos seguintes apresenta-se a evolução deste indicador, primeiro em termos agregados e depois discriminada 

por Entidade Constitutiva. 

 

 
GRÁFICO 20. RECEITAS, EXCLUINDO OE, PROPINAS CICLOS DE ESTUDO E PROJETOS I&D+I, EM MILHÕES DE EUROS (2017-2021) 

 

 
GRÁFICO 21. RECEITAS, EXCLUINDO OE, PROPINAS CICLOS DE ESTUDO E PROJETOS I&D+I, EM MILHÕES DE EUROS, POR ENTIDADE 

CONSTITUTIVA (2020 E 2021) 
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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, tendo-se excedido em 2021 

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), foi 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, continuou a emergir como uma das traves mestras 

para potenciar a estratégia da Universidade nesta temática, como se evidencia pelo facto da UPTEC ter sido, em 

2021, reconhecida como entidade de interesse público, pela Presidência do Conselho de Ministros. Ao longo dos 

últimos anos, a UPTEC tem registado taxas de ocupação muito próximas do limite da sua capacidade, contribuindo 

para o crescimento económico da região e do país, como se evidencia nos resultados do estudo de impacto mais 

recente, cujos dados (relativos a 2020) evidenciam um contributo anual (direto e indireto) de  

284 M€, em resultado da geração de receitas anuais superiores a 135 M€ (maioritariamente concretizadas em 

mercados internacionais, como evidenciado na taxa de exportação de cerca de 55%). É ainda muito importante 

referir que em resultado dos efeitos diretos, indiretos e induzidos da atividade da UPTEC, foram assegurados mais 

de 6.000 postos de trabalho, a maioria dos quais altamente qualificados. Se nos focarmos exclusivamente nos postos 

de trabalho diretamente associados à UPTEC, em 2021 registaram-se 3.000 postos de trabalho nas empresas do 

universo UPTEC (incluindo as graduadas) ou cerca de 1.900 postos de trabalho, se não incluirmos esta tipologia de 

empresas.  

Ainda no âmbito das atividades de promoção do empreendedorismo, merecem destaque os resultados alcançados 

pelas spin-offs da U.Porto. Como evidenciado nos dados publicados na brochura de 2021 relativa à atividade do The 

Circle , o clube de empresas com a chancela Spin-off U.Porto. Esta rede conta atualmente com 99 empresas, que no 

seu conjunto tinham atraído até 2021 um investimento acumulado superior a 150 M€, representando um portfolio 

de 239 patentes e gerando receitas anuais agregadas de quase 45 M€. No seu conjunto, as empresas do The Circle 

asseguraram 1.253 postos de trabalho em 2021, a maioria dos quais altamente qualificados. Refira-se ainda que, no 

conjunto das spin-offs U.Porto, 31 contavam com mulheres entre os seus fundadores, registando-se 9 spin-offs 

fundadas exclusivamente por mulheres. O ano de 2021 fica marcado pelo regresso à atividade presencial, com 

importante impacto na densificação da rede colaborativa do The Circle, que ao longo deste ano continuou a ajudar 

as spin-offs da U.Porto em múltiplas áreas como o recrutamento de talento, comunicação, internacionalização, 

formação personalizada, networking e organização de eventos. 

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

contribuíram também para aprofundar a ação da U.Porto na dinamização da rede Alumni. Esta foi uma aposta forte, 

com a revitalização do Círculo Universitário no contexto de uma estratégia para trabalhar de forma mais sistemática 
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as múltiplas atividades com o envolvimento de alumni. Para este efeito, foram também reforçadas as ferramentas e 

base de dados para gestão de contactos, contabilizando-se até ao final de 2021 mais de 117.000 registos com 

informação relativa aos antigos estudantes da U.Porto. 

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

tecido produtivo e para um crescimento económico mais inteligente. No âmbito da missão da 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 2021, com a impossibilidade de plena retoma da atividade presencial, não foi ainda possível repor os 

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

visitantes dos museus da U.Porto. Ainda assim, é visível o esforço de retoma, com a oferta de um número alargado 

de atividades já realizadas presencialmente (ainda que com a imposição de limites ao número total de participantes, 

por forma a cumprir as restrições legais vigentes e com as normas sanitárias implementadas na U.Porto para proteção 

da sua comunidade). 

Para 2021, aumentou o 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. 
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3. ATIVIDADES 2021 - DESTAQUES 

3.1. ATIVIDADES TRANSVERSAIS 

ALARGAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA OFERTA 

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

 
 

Ao longo de 2021 foi preparada, submetida e 
aprovada a candidatura da U.Porto aos Programas 
Impulsos Jovens STEAM e Impulsos Adultos, 
financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência 
no âmbito do «Next Generation EU». Até 2026, o 
Programa de Formação Multidisciplinar da U.Porto 
irá beneficiar de mais de 16,3 M€ que serão utilizados 
num conjunto diversificado de atividades que 
incluem o reforço e diversificação da oferta 
formativa, a renovação de espaços de formação e a 
aquisição de equipamentos e materiais necessários à 
formação dos estudantes.  

 
No âmbito do Impulso Adultos, aquele valor permitirá 
a abertura de 157 novas formações, incluindo 153 
cursos/formações não conferentes de grau e 4 
segundos ciclos (3 com natureza profissionalizante), 
destinados à atualização e reconversão de 
competências de adultos ativos, integrados ou não no 
mercado de trabalho.  

Já no âmbito do Impulsos Jovens STEAM, serão 
criados 5 novos primeiros ciclos que irão 
complementar a oferta da U.Porto na formação inicial 
em áreas STEAM. Três desses novos ciclos de estudo 
aguardam apreciação da A3ES (Desenho, Matemática 
Aplicada e Literatura e Estudos Interartes). Os 
restantes ciclos de estudo serão submetidos à A3ES 
em 2022. 

 

 

 
Este programa dará ainda um importante contributo 
para o alcance dos objetivos estratégicos da U.Porto 
até 2030, nomeadamente no aumento da oferta 
formativa pós-graduada, nos cursos/formações não 
conferentes de grau, particularmente dos lecionados 
total ou parcialmente a distância, e no aumento do 
total de estudantes, tanto em formação conferente 
como não conferente de grau (prevendo-se que o 
programa mobilize cerca de  mais 10.000 novos 
estudantes). 

 
 

INOVAÇÃO PEDAGÓGICA E TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 
EI1 | EP7 | EP8 

 
 

Em 2021 continuou a ser dada atenção especial à 
formação pedagógica de docentes, enquanto 
importante canal no estímulo à inovação pedagógica. 

De destacar a edição inaugural, com vagas esgotadas, 
de um curso de formação pedagógico especialmente 
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destinado aos docentes em início de carreira 
(docentes com menos de 5 anos de relação contratual 
com a Universidade) - “Introdução à Docência 
Universitária”. 

 

Houve uma intensificação da integração entre as 
áreas de Inovação Pedagógica, Tecnologias 
Educativas e Audiovisuais nas vertentes de produção 
de conteúdos e formações pedagógicas e a 
reformulação da oferta pedagógica dos docentes da 
Universidade em função das adaptações ao ensino 
não presencial. 

Realizou-se o lançamento de uma coleção temática 
sobre temas de inovação pedagógica em cooperação 
com a Editora da Universidade - “Cadernos de 
Inovação Pedagógica” - com distribuição impressa e 
digital (acesso aberto). 

 

Por fim, destaque também para a intensificação da 
cooperação com universidades de países de língua 
portuguesa nesta área, através da participação de 
docentes dessas universidades em iniciativas da 
Unidade (ex.: Universidade do Rovuma, 
Moçambique) e da coorganização de jornadas 
pedagógicas com instituições de tais países (ex.: 
Universidade Gregório Semedo, Angola). 

 

 

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

     
 

Em 2021 verificou-se uma participação alargada em 
Projetos Erasmus+ e outras iniciativas de relevo para 
o desenvolvimento e consolidação da 
internacionalização da Universidade, com destaque 
para a aprovação de vários projetos. 

 

No conjunto dos projetos aprovados, destacam-se:  

— 19 Erasmus Blended Intensive Programmes (BIP) 
descritos em mais detalhe no próximo destaque; 

— Projeto "Work4All", um consórcio nacional 
liderado pela U.Porto, focado no contexto da 
empregabilidade, que integra pela primeira vez um 
parceiro empresarial (Sonae), prevendo a atribuição 
de bolsas Erasmus+ a estudantes, recém-diplomados, 
docentes, investigadores e técnicos. O Work4All vai 
também permitir criar sinergias para atrair talento 
altamente diferenciado (estagiários incoming), 
posicionando as regiões envolvidas nos projetos 
como destino preferencial para mobilidade; 

— Projeto "Erasmus for All", uma parceria de 
cooperação focada na prioridade da inclusão, 
coordenado pela U.Porto e que conta com um 
consórcio de excelência (entre outros, European 
University Foundation, a Conferência dos Presidentes 
de Universidades francesas, a European Students’ 
Union, DAAD, Santander). Este projeto visa criar um 
esquema de atribuição de bolsas mais inclusivo, que 
permita a qualquer estudante do Ensino Superior ter 
acesso a uma mobilidade internacional. 
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Com o objetivo de potenciar o processo de 
transformação digital com que a U.Porto está 
comprometida e consolidar experiências de 
mobilidade virtual e modelos de mobilidade 
inovadores, em 2021 procedeu-se à instalação de 
equipamentos audiovisuais de última geração em 75 
salas distribuídas pelas 14 UOs e pelos Serviços, 
disponibilizando aos estudantes internacionais de 
mobilidade incoming. Com investimento 
cofinanciado pelo Programa Erasmus+, contribuiu de 
forma significativa para reforçar a mobilidade mista 
(blended mobility). 

No acompanhamento aos estudantes em mobilidade 
internacional, destaca-se a criação da 1.ª U.Porto Pre-
Arrival Week, realizada online considerando o 
contexto epidemiológico que caracterizou 2021. Esta 
iniciativa promoveu 8 sessões customizadas para a 
mobilidade incoming, com um total de 1.162 
participações de estudantes antes da chegada à 
U.Porto (incluindo um crash course de português, 
workshops de preparação intercultural, sessões de 
bem estar físico e de inteligência emocional, entre 
outras). 

 

Esta iniciativa integra o catálogo de atividades 
extracurriculares de preparação, acolhimento e 
acompanhamento dos participantes em mobilidade 
IN e OUT promovidas pela Universidade. Ao longo de 
2021, a U.Porto ofereceu 162 atividades, com cerca 
de 5.000 participantes, o que representa um 
aumento de 25% de atividades e de 40% de 
participações, comparativamente ao ano anterior.  

 

O objetivo destas atividades é contribuir para uma 
melhor preparação dos estudantes, do ponto de vista 
da sua integração na Universidade e na comunidade, 
reduzindo o impacto do choque cultural e das 
diferenças na vida académica, facilitando uma 
mobilidade bem-sucedida. 

 

ERASMUS BLENDED INTENSIVE PROGRAMMES 
EI1 | EF2 | EF3 | EP4 | EP5 | EP6 | EP7 | EP8 | EP10 
| TI1 | TP5 | C3 | C4 | C6 

     
 

Os Erasmus Blended Intensive Programmes (BIP) são 
uma nova oportunidade para apoiar a dinâmica de 
internacionalização da Universidade do Porto. Trata-
se de uma importante conquista uma vez que, com 
19 programas aprovados na primeira convocatória do 
Erasmus+ 21-27, a U.Porto lidera esta nova 
oportunidade a nível nacional. 

 

Assentes em temáticas globais e metodologias 
inovadoras, estes novos programas intensivos de 
curta duração são desenvolvidos por consórcios 
internacionais de instituições de ensino superior e 
caracterizam-se pelo facto de cada BIP ser uma 
formação única a nível europeu.  Os participantes vão 
ter a oportunidade de trabalhar e aprender, em 
ambiente virtual e presencial, integrados em 
turmas/grupos de trabalho transnacionais. 
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A coordenação destes 19 BIP permitirá às 14 UOs 
beneficiar de financiamento para a criação de 
programas internacionais e com valor acrescentado 
para estudantes, docentes, investigadores ou 
técnicos, e, através deste know-how, alargar de 
forma significativa a participação em BIP 
coordenados também por outras IES europeias. 

Além da excelência académica e científica e da 
inovação, estes programas são considerados um dos 
mais importantes mecanismos de promoção da 
inclusão no âmbito do novo Programa Erasmus+, uma 
vez que o formato misto permite envolver muitos 
participantes.  Só na 1ª edição destes 19 BIP, a 
U.Porto vai acolher mais de 360 participantes para a 
componente presencial da formação, provenientes 
de mais de 40 IES, incluindo Parceiras EUGLOH. 

A U.Porto espera também poder capitalizar a 
implementação dos BIP como "laboratórios 
experimentais" para o desenvolvimento de novos 
Erasmus Mundus Joint Master Degrees e outros 
programas conjuntos, já a médio-prazo. 

 

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

 

Ao longo do último ano, a U.Porto reforçou o 
compromisso para com as Universidades Parceiras, 
os objetivos e os valores da Aliança Interuniversitária 
EUGLOH, consórcio financiado pela Comissão 
Europeia, no âmbito da iniciativa “Universidades 
Europeias” do Programa Erasmus+.  

Em 2021, a Aliança consolidou a oferta de atividades, 
demonstrou resultados e continuou a sua evolução 
rumo à transformação institucional e crescente 
colaboração com as Universidades Parceiras. 

 

Recorrendo a metodologias de ensino e 
aprendizagem inovadoras e programas baseados em 
competições, desafios, laboratórios vivos de 
aprendizagem ou estratégias de gamificação (e.g., 
Hackathons e Business Case Competition), trabalho 
em equipa e internacionalização em casa, a EUGLOH 
ofereceu escolas de verão, workshops, concursos de 
empreendedorismo e investigação, criando 
experiências formativas inovadoras para o 
desenvolvimento profissional e pessoal ao longo da 
vida.  

As atividades implementadas foram orientadas para 
uma diversidade de áreas (e.g., infraestruturas de 
saúde, inovação em saúde, marketing farmacêutico, 
medias digitais e literacia em saúde, gestão de dados, 
comunicação de ciência, comunicação intercultural, 
envelhecimento, alterações climáticas e cidadania)., 
competências transversais e específicas ligadas à 
Saúde Global e aos ODS. 

 

Neste contexto, a EUGLOH tem possibilitado 
percursos formativos mais flexíveis, inovadores e 
centrados nos estudantes. As atividades 
desenvolvidas pela aliança têm também permitido 
testar novos formatos (curta duração) e novos modos 
de aprendizagem (virtual ou misto). Não obstante, a 
retoma das atividades presenciais foi um marco 
importante na vida da Aliança, através da realização 
de: 

— Uma competição de ideias para aplicação da 
Inteligência Artificial na área da saúde, denominada 
“Innovation Days” (Universidade de Szeged, 
novembro de 2021);  

— “Entrepreneurial Skills”, uma atividade de 
formação dedicada à aquisição de competências na 
área do empreendedorismo (Universidade de Lund, 
dezembro de 2021); 

— “Maratona” de Comunicação e Literacia em Saúde 
“Digital Media in Health Communication and 
Literacy” (U.Porto, dezembro de 2021). 
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A realização de atividades presenciais vem assim 
complementar o largo leque de atividades formativas 
desenvolvidas em ambiente online no contexto da 
EUGLOH e que incluem desde Virtual Guest Lectures, 
cursos de empreendedorismo, Summer schools em 
áreas de fronteira na área da saúde global, 
conferências dinamizadas por estudantes, entre 
muitas outras atividades. 

 

Ao longo do ano, as atividades dinamizadas pelas 
Universidades parceiras contaram com a colaboração 
de atores externos relevantes, com o objetivo 
aproximar a academia, a sociedade e as empresas. 
Mais de 80 entidades foram convidadas a contribuir, 
com oradores, mentores e avaliadores, para reforçar 
a criação de atividades de formação, a promoção do 
empreendedorismo e das competências transversais 
necessárias para um mercado de trabalho em 
constante transformação (e.g., BIAL e EFACEC). 
Importa igualmente realçar o envolvimento de 
entidades do ecossistema U.Porto na aproximação da 
Educação à Inovação e Investigação nas atividades da 
EUGLOH e da EUGLOHRIA (ISPUP, INEGI, UPTEC, 
INESC-TEC, i3S). 

 

A ampla participação da comunidade académica, o 
envolvimento de todas as faculdades da U.Porto e a 

satisfação face às atividades organizadas pela 
EUGLOH revelam o sucesso da iniciativa e confirmam 
o elevado interesse em atividades de formação 
complementar.  

Importa ainda referir que a par das múltiplas 
atividades formativas dinamizadas no contexto da 
EUGLOH, os trabalhos da aliança direcionaram-se 
ainda para a dinamização da “vida no campus” 
EUGLOH, desenvolvido um conjunto de iniciativas 
para intensificar o sentido de pertença à aliança na 
comunidade académica, promover a construção de 
um campus mais inclusivo e mais sustentável, 
fomentar o multilingualismo e potencias experiências 
de interculturalidade. Neste âmbito, destaca-se a 
realização do EUGLOH Alliance Day (em ambiente 
online). 

 
Considerando todas as atividades da Aliança, é 
possível constatar que, desde 2019, já se registaram 
mais de 6.000 participantes no âmbito das atividades 
criadas pela Aliança e da mobilidade de estudantes, 
pessoal docente e técnico, implementadas no âmbito 
do Programa Erasmus+, esperando-se que este 
número possa aumentar ainda mais ao longo dos 
próximos anos. 
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Na esfera do desenvolvimento de políticas no setor 
do Ensino Superior Europeu, o amplo leque de 
atividades desenvolvidas ao longo de 2021 permitiu 
confirmar o caráter ambicioso e inovador desta 
iniciativa que visa estimular e fortalecer parcerias 
estratégicas ancoradas num forte compromisso 
institucional em toda a União Europeia, 
codesenvolvidas pelas próprias IES, organizações 
estudantis, pelos Estados-Membros e pela Comissão 
Europeia.  

Em maio de 2021, durante a Presidência Portuguesa, 
o Conselho da União Europeia adotou as conclusões 
sobre a iniciativa Universidades Europeias – “Criar 
pontes entre o ensino superior, a investigação, a 
inovação e a sociedade: abrir caminho a uma nova 
dimensão no ensino superior europeu”, a 
implementar durante o período de financiamento 
2021-2027. 

 

Apesar do impacto da crise sanitária, foi possível 
executar as atividades previstas no âmbito da Aliança, 
que já permitiu (desde 2019) oferecer mais de 150 
atividades de formação, ensino e aprendizagem 
inovadoras às suas comunidades académicas. Neste 
âmbito procurou-se alargar o impacto e esfera de 
influência da EUGLOH, com o alargamento da aliança 
a quatro novas Universidades: Universidade de Alcalá 
(Espanha), Universidade de Hamburgo (Alemanha), 
Universidade de Novi Sad (Sérvia) e Universidade de 
Tromsø - UiT The Arctic University of Norway 
(Noruega). 

 

PRIMEIRA CIMEIRA ANUAL DA ALIANÇA EUGLOH 
EI1 | EP4 | EP5 | EP6 | EP7 | EP8 | EP10 | IP4 | IP6 
| IP8 | TI1 | TP5 | TP8 

 

Em outubro de 2021, a U.Porto acolheu a primeira 
Cimeira Anual da Aliança, uma conferência inovadora 

que contou com mais de 200 participantes (150 em 
formato presencial), provenientes das Universidades 
Parceiras e dos ecossistemas EUGLOH.  

 

A U.Porto e as Universidades parceiras trouxeram a 
debate desafios multidisciplinares na área da Saúde 
Global, reunindo um painel de mais de 30 peritos 
internacionais das 5 universidades, de todas as áreas 
do conhecimento, bem como oradores convidados de 
organizações externas.  

 

A realização desta primeira Cimeira na U.Porto 
assinalou a retoma dos encontros presenciais e 
consolidou a cooperação entre Instituições, tendo 
sido também publicamente anunciado o alargamento 
da Aliança aos quatro novos parceiros já 
identificados. 

 

PRÉMIO INCENTIVO 2021 
EI1 | EP4  

 
 

Em 2021 foi atribuído uma vez mais o Prémio 
Incentivo, um galardão destinado aos melhores 
estudantes do 1.º ano das 14 UOs, distinguindo 21 
estudantes pelo seu percurso académico na U.Porto. 
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NOVOS LABORATÓRIOS ASSOCIADOS 
II1 | IF2 | IF3 | IP4 | IP5 | IP7| IP8 

 

Em 2021, a FCT publicou os resultados provisórios do 
Concurso para atribuição de Estatuto de Laboratório 
Associado (LA). Foram aprovadas 40 instituições ou 
consórcios de instituições para atribuição de Estatuto 
de LA.  

Das 40 propostas à atribuição do Estatuto de LA 
aprovadas pela FCT, 17 integram o ecossistema 
U.Porto, envolvendo 4 faculdades e 7 institutos de 
investigação associados (Anexo I). 

Daqueles, 6 correspondem a renovações de estatuto: 
LAQV/REQUIMTE, IT, LAETA, InBIO, INESC TEC e 
CIMAR. Juntam-se ainda 11 novos LA do ecossistema 
U.Porto: ALiCE, RISE, ARISE, LaPMET, i3S, ITR , IMS, 
LASI, AL4AnimalS, Inov4Agro, i4HB. 

Os LAs qualificados pela FCT representam 
componentes estruturantes do Sistema Científico e 
Tecnológico Nacional. Estes laboratórios estão 
ancorados em instituições de I&D ou consórcios de 
instituições de I&D que assumem compromissos 
institucionais explícitos para a prossecução de 
objetivos de política científica e tecnológica nacional. 
Como referido pela FCT “os Laboratórios Associados 
devem ter como objetivo principal reunir a massa 
crítica necessária na prossecução de objetivos 
específicos de política científica e tecnológica 
nacional. Devem aprofundar o desenvolvimento e 
promoção de carreiras científicas ou técnicas 
próprias, providas mediante contrato de trabalho por 
tempo indeterminado ou contrato de trabalho sem 
termo, consoante o regime jurídico aplicável.” 

Neste sentido, os 17 LAs mobilizam milhares de 
investigadores doutorados (resultados provisórios: 

5.025) e receberão, no seu todo, um financiamento 
complementar anual de 10,2M€/ano, entre 2021 e 
2025, reforçando de forma muito significativa os 
recursos financeiros do ecossistema U.Porto na área 
da investigação e inovação. 

 

NOVOS PROJETOS ESTRUTURADOS CCDRN 
II1 | IF2 | IF3 | IP4 | IP5 | IP8   

    

O programa regional Norte 2020 aprovou 15 projetos 
promovidos por 11 UOs e 4 institutos de investigação 
associados, no âmbito do concurso ‘Projetos 
Estruturados de I&D&I - Horizonte Europa’ (Anexo I).  

 

Os novos projetos assumem a modalidade de 
consórcios, envolvendo 24 UIs do ecossistema 
U.Porto (20 das quais estão sediadas em UOs, 
estando as restantes 4 sediadas nos institutos de 
investigação associados). Este concurso permitiu 
mobilizar um investimento total na ordem dos 8,8 
M€, registando-se um financiamento captado de 
aproximadamente 7,5 M€. 

Entre os 15 projetos U.Porto (de um total de 33 
aprovados), a coordenação é assumida pelos 
diferentes centros de investigação da Universidade e 
em várias áreas de investigação, destacando-se 
fortemente a área do Ambiente e Sustentabilidade, 
com 11 projetos aprovados, seguida pela área da 
Saúde, com 3 projetos aprovados e, finalmente, pela 
área da Mobilidade Inteligente, com 1 projeto 
aprovado.  
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NOVOS LABORATÓRIOS COLABORATIVOS 
II1 | IF2 | IF3 | IP4 | IP5 | IP6 | IP8 | TI1 | TP4| TP5 

 

Com o objetivo de reforçar a colaboração entre 
instituições de ciência, tecnologia e ensino superior e 
o tecido económico e social, a rede nacional de 
Laboratórios Colaborativos (CoLAB) é reforçada 
anualmente no âmbito dos exercícios de avaliação do 
concurso para atribuição do título de Laboratório 
Colaborativo. 

Em 2021, o ecossistema de investigação e inovação 
da U.Porto integrou 4 novos Laboratórios 

Colaborativos (CoLABs) aprovados pela FCT. Estes 4 
novos CoLABs são: 4LifeLab; HyLAB; AquaValor; Data 
Colab e têm, respetivamente, como objetivo 
desenvolver atividades de investigação para 
encontrar soluções práticas, inovadoras e 
sustentáveis em áreas do conhecimento tão diversas 
como a saúde; energia / hidrogénio verde; 
valorização e transferência da tecnologia da água e 
ciência de dados / serviços de inovação. No total, a 
U.Porto marca já presença em 19 dos atuais 35 
CoLABs nacionais, em 11 áreas temáticas, 
envolvendo 8 UOs e 4 institutos de investigação 
associados (Quadro 5).  
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Área temática Acrónimo Designação CoLAB 
Instituição 

Proponente 
Participantes 

U.Porto 

SAÚDE 4LifeLab 

Laboratório Colaborativo 
em conhecimento e 
tecnologia para uma saúde 
melhor 

Centro Hospitalar 
Universitário São João 
E.P.E 

U.Porto 
(FMUP) 

SERVIÇOS SOCIAIS ProChild 
ProChild CoLab Contra a 
Pobreza e a Exclusão Social 

Universidade do Minho 
U.Porto 
(FPCEUP, 
FMUP) 

MATERIAIS, 
ECONOMIA 
CIRCULAR E 

SUSTENTABILIDADE 
URBANA 

CECOLAB (eCoLab) Laboratório Colaborativo 
para a Economia Circular 

BLC3 Evolution Lda. U.Porto (FEUP) 

BUILT CoLAB 
Laboratório Colaborativo 
para o Ambiente 
Construído do Futuro 

Plataforma Tecnológica 
Portuguesa da 
Construção 

U.Porto 
(FEUP); INESC 
TEC 

AGROALIMENTAR 

CoLABVines&Wines 

Vinha e Vinhos 
Portugueses, 
Competitividade e 
Sustentabilidade 

Associação para o 
Desenvolvimento da 
Viticultura Duriense 

U.Porto 
(FCUP); INESC 
TEC 

CoLab4Food 
Laboratório Colaborativo 
para Inovação na Indústria 
Alimentar 

Associação Integralar - 
Intervenção de 
Excelência no Setor 
Agroalimentar 

U.Porto (FCUP, 
FFUP e 
FCNAUP); 
ICETA/ 
REQUIMTE 

FeedInov 

CoLAB InovFeed - 
Estratégias de Alimentação 
Inovadoras para uma 
Produção Animal 
Sustentável 

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

U.Porto 
(ICBAS); INESC 
TEC 

ENERGIA E 
SUSTENTATBILIDADE 

BIOREF 
(ProBiorefinery) 

Investigação e Inovação em 
Biorrefinarias 

Laboratório Nacional 
de Energia e Geologia, 
I.P. 

U.Porto (FEUP) 

NET4CO2 
Rede para uma Economia 
Sustentável de CO2 

Galp Energia, SA 
U.Porto 
(FEUP); ICETA/ 
REQUIMTE 

VG CoLAB Vasco da Gama CoLAB - 
Armazenamento de Energia 

Efacec Energia - 
Máquinas e 
Equipamentos 
Eléctricos S.A. 

U.Porto 
(FEUP); INESC 
TEC; UPTEC 

SeLAB (CSESI Hub) 
CoLAB Smart Energy 
Services Innovation Hub 

EDP Comercial - 
Comercialização de 
Energia, S.A. 

INESC TEC 

QUADRO 5. LABORATÓRIOS COLABORATIVOS (COLABS) DO ECOSSISTEMA DE INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO DA U.PORTO 

(CONTINUA) 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021   

ATIVIDADES 2021 - DESTAQUES  49 

Área temática Acrónimo Designação CoLAB 
Instituição 

Proponente 
Participantes 

U.Porto 

BIODIVERSIDADE E 
FLORESTAS 

MORE Montanhas de Investigação 
Instituto Politécnico de 
Bragança 

U.Porto 
(FEUP); ICETA/ 
REQUIMTE 

ForestWISE 
Laboratório Colaborativo 
para Gestão Integrada da 
Floresta e do Fogo 

Instituto de Engenharia 
de Sistemas e 
Computadores, 
Tecnologia e Ciência 

INESC TEC 

DIGITAL E SISTEMAS 
DE INFORMAÇÃO 

VORTEX CoLAB em Sistemas Cyber-
físicos e Cyber Segurança 

Altranportugal S.A. INESC TEC 

CLIMA, ESPAÇO E 
OCEANOS 

+Atlantic 
Laboratório Colaborativo 
para o Atlântico 

WavEC Offshore 
Renewables ATLANTIC U.Porto (FEUP) 

B2E 

Laboratório Colaborativo 
para a 

Bioeconomia Azul 

Centro Interdisciplinar 
de Investigação 
Marinha e Ambiental 

CIIMAR; 
U.Porto (FCUP, 
ICBAS); INESC 
TEC 

ENERGIA, 
HIDROGÉNIO VERDE HyLAB 

Laboratório Colaborativo 
para o Hidrogénio Verde EDP Inovação, S.A 

U.Porto 
(FEUP); INEGI 

VALORIZAÇÃO E 
TRANSFERÊNCIA DA 

TECNOLOGIA DA 
ÁGUA 

AquaValor 
Centro de Valorização e 
Transferência de 
Tecnologia da Água 

AQUAVALOR - Centro 
de Valorização e 
Transferência de 
Tecnologia 

INESC TEC 

CIÊNCIA DE DADOS; 
SERVIÇOS DE 
INOVAÇÃO 

Data Colab 
Laboratório Colaborativo 
para Serviços de Inovação 
orientados para os Dados 

SGS PORTUGAL - 
Sociedade Geral de 
Superintendência S.A. 

U.Porto (FEP) 

QUADRO 5. LABORATÓRIOS COLABORATIVOS (COLABS) DO ECOSSISTEMA DE INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO DA U.PORTO (CONTINUAÇÃO) 

 

NOVOS PROJETOS NO CONCURSO FCT 2021 
II1 | IF2 | IF3 | IP4 | IP5 | IP6 | IP8 | TI1 | TP4| TP5 

 

Em 2021, a U.Porto consolidou a capacidade de 
captação de financiamento competitivo para a 
investigação, mobilizando diversas unidades de 
investigação do ecossistema no âmbito do concurso 
nacional FCT 2021. Na modalidade IC&DT, dos 246 
projetos recomendados para financiamento a nível 
nacional, foram propostas para financiamento 75 
candidaturas do ecossistema U.Porto (representando 
30,5% do total de candidaturas a concurso). Já dos 
305 projetos na modalidade PeX (projetos 

exploratórios) recomendados para financiamento, 
foram aprovadas 83 candidaturas U.Porto (27,2%). 
Em termos globais, face aos 551 projetos 
recomendados para financiamento a nível nacional, 
no total, a U.Porto obteve aprovação para 158 novos 
projetos (51 dos quais sediados nas UOs e 107 dos 
quais sediados em institutos de investigação 
associados). Os projetos selecionados para 
financiamento cobrem diversas áreas científicas.  

Na modalidade PeX, no ecossistema U.Porto, o i3S foi 
a unidade de investigação com mais projetos 
aprovados como entidade líder (22), seguida pelo 
REQUIMTE (11),  ICETA (6) e  FEUP (5). Na modalidade 
IC&DT, o i3S assume também a liderança (20 
projetos), seguido da FEUP (8), REQUIMTE (7) e INESC 
TEC e ICETA (ambos com 4). 
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LANÇAMENTO DO PROJETO THEIA EM PARCERIA COM A 

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

 

A U.Porto (FCUP, FEUP e Reitoria) e a Bosch 
assinaram um contrato de parceria no valor de 
28 M€, no âmbito de projeto colaborativo na área da 
mobilidade inteligente. O projeto de inovação THEIA 
é considerado de interesse estratégico. O projeto 
arrancou oficialmente em dezembro e visa o 
desenvolvimento de soluções para melhorar as 
capacidades sensoriais dos veículos autónomos, 
através da produção de conhecimento de fronteira na 
área da mobilidade inteligente. 

 

O THEIA juntará equipas da FCUP e da FEUP pela 
investigação e desenvolvimento de soluções que 
visam dar resposta às exigências da condução 
autónoma e da mobilidade do futuro, a partir da 
aplicação de algoritmos de perceção baseados nos 
dados recolhidos pelos sensores dos veículos para 
construir uma perceção exata, robusta e segura da 
envolvente exterior. Cofinanciado pelo FEDER, 
através do COMPETE 2020 e do Portugal 2020, o 
THEIA é um dos vários projetos desenvolvidos entre a 
U.Porto e a Bosch (a colaboração entre estas 
instituições já foi aprofundada no contexto de outros 
projetos, como por exemplo, o projeto Safe Cities, 
lançado em 2019).  

 

1º FASE DO CONCURSO "AGENDAS MOBILIZADORAS 

PARA A INOVAÇÃO EMPRESARIAL" DO PRR 
II1 | IF2 | IF3 | IP4 | IP5 | IP6 | IP8 | TI1 | TP4| TP5 

 

Este concurso surge no âmbito do Next Generation 
EU, um instrumento temporário de recuperação, na 
sequência dos graves impactos provocados pela 
pandemia da COVID-19, a partir do qual se 
desenvolve o Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência, onde se enquadra o PRR. O concurso das 
Agendas Mobilizadoras visa o desenvolvimento de 
projetos que transformem o perfil de especialização 
da economia portuguesa, com o foco em atividades 
de elevado valor acrescentado, intensivas em 
conhecimento, criadoras de emprego qualificado e 
orientadas para o mercado externo. 

 

Foram divulgados os resultados do concurso, no qual 
a U.Porto participou consorciada em 71 candidaturas, 
no total das 144 apresentadas. Foram selecionadas 
64 candidaturas para passar à 2.ª fase do concurso, 
havendo participação da U.Porto em 40, envolvendo 
um investimento total para a U.Porto de 
aproximadamente 190 M€. Das 40 candidaturas 
selecionadas, 40% incidem na área temática de 
Tecnologias Transversais e suas Aplicações, seguido 
de Indústrias e Tecnologias de Produção com 30%, 
Mobilidade, Espaço e Logística (18%), Saúde, Bem-
Estar e Território (8%) e Recursos Naturais e 
Ambiente (5%). 

 

EUGLOHRIA E NOVOS PROJETOS DA ALIANÇA 
II1 | IF3 | IP4 | IP8 | TI1 | TF3 | TP4 | TP5 | TP6  

   

A EUGLOH tem procurado promover a transformação 
institucional das Universidades Europeias nas várias 
áreas de missão institucional. Em particular, as áreas 
de investigação e inovação têm merecido especial 
destaque, nomeadamente no contexto dos trabalhos 
desenvolvidos no âmbito do projeto EUGLOHRIA – 
EUGLOH Transformation through Research and 
Innovation Action. 
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O início de 2021 foi marcado pelo arranque do 
projeto EUGLOHRIA, financiado pela Comissão 
Europeia com uma dotação de 2 M€, reforçando 
assim o potencial transformador da EUGLOH. 

O projeto EUGLOHRIA, financiado através do 
programa Horizonte 2020 (“SwafS – Science with and 
for Society”) permitiu à Aliança aumentar 
capacidades nos domínios da investigação e 
inovação, alargar áreas de atuação na transferência 
de conhecimento, promover uma maior abertura e 
reforçar o compromisso com a sociedade.  

Foram criadas bases de trabalho e identificadas áreas 
de colaboração com vista ao desenvolvimento de: 
projetos de investigação conjuntos: acessibilidade às 
plataformas e infraestruturas científicas das 
Universidades parceiras; reforço das relações entre 
Aliança e os ecossistemas de inovação.  Neste âmbito, 
foi construído um inventário dos projetos de 
investigação e de investigadores sobre COVID-19. Foi 
co-organizado um workshop (U.Porto/Paris-Saclay), 
para apresentação dos projetos de investigação 
identificados por cada Universidade, definindo uma 
estratégia para a emissão de recomendações e temas 
de investigação comuns. A apresentação destes 
trabalhos culminou na sessão da Cimeira Anual de 
2021: “EUGLOHRIA Global Health and Covid-19: the 
impact of the pandemic on providing healthcare and 
future changes; platforms and technology transfer 
practices”. 

As Universidades parceiras trabalharam ainda na 
inventariação das plataformas científicas de cada 
Universidade. No âmbito desta tarefa foi realizado 
um workshop onde se apresentaram plataformas 
identificadas por cada Universidade. Este trabalho 
deu origem à produção do “White Book of EUGLOH 
Excellence Core Facilities”.  No que diz respeito ao 
reforço das relações da Aliança com os ecossistemas, 
os parceiros partilharam iniciativas de criação de 
redes academia-empresa e de promoção de inovação 
na investigação, tendo sido apresentadas iniciativas 

com vista à criação de redes academia-empresa e 
exemplos de boas práticas na área da inovação. 

 

Ainda no domínio da criação de sinergias entre as 
missões de Educação e Investigação, importa 
evidenciar o Protocolo entre a FCT e a U.Porto, 
firmado em julho de 2021 para a atribuição de bolsas 
de Doutoramento no âmbito de teses de 
doutoramento a desenvolver na área da saúde global 
e em contexto de parcerias dinamizadas no contexto 
da aliança EUGLOH (30 bolsas até 2025). 

Em colaboração com Universidades da Aliança, mas 
também com outras IES, foram aprovados os projetos 
Erasmus+: iCoVip (com a participação da U.Porto, 
através da FMUP e do ICBAS) e QUARMEN – Erasmus 
Mundus Joint Master Degree in Quantum Science 
(com a participação da U.Porto, através da FCUP). 
Este tipo de projetos, não só permite reforçar o 
relacionamento interinstitucional através de novos 
projetos conjuntos, mas contribui também de uma 
forma importante para fomentar a sustentabilidade 
da Aliança e reforçar a captação de financiamento 
internacional competitivo, em todas as áreas de 
missão da U.Porto. 

 

PRÉMIO DE EXCELÊNCIA CIENTÍFICA 
II1 | IP7 

   

Em 2021 promoveu-se mais uma edição do Prémio de 
Excelência Científica da U.Porto, atribuído a Vitor 
Vasconcelos, Professor Catedrático da FCUP e 
Presidente do CIIMAR. 
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O prémio reconheceu os importantes contributos nos 
domínios da biotecnologia marinha e biotecnologia 
azul, nomeadamente na procura de novas moléculas 
e extratos com potencial valorização biotecnológica, 
baseados em cianobactérias e microalgas. É também 
um reconhecimento pelo percurso de excelência nas 
áreas da investigação e da docência e nos domínios 
da transferência da tecnologia e da divulgação 
científica. 

Autor de mais de 400 artigos científicos e coautor de 
vários pedidos de patentes (sete só nos últimos cinco 
anos), Vítor Vasconcelos está envolvido, como 
investigador responsável ou co-responsável, em 
vários projetos nacionais e internacionais que, só na 
última meia década, permitiram captar 
aproximadamente 18 milhões de euros. 

 

EMPREENDEDORISMO 
EI1 | EP6 | TI1 | TP4 | TP5 

 

Na área do empreendedorismo destaca-se a 
aprovação e arranque do projeto UI-CAN - 
Universidades como interface para o 
empreendedorismo. Este projeto do sistema de 
incentivos às ações coletivas do COMPETE 2020 
reúne em consórcio as 7 universidades públicas do 
Norte, Centro e Alentejo tendo como objetivo a 
promoção do espírito empreendedor, mobilizando o 
conhecimento universitário para a criação de novas 
empresas que respondam aos desafios sociais e 
societais e que estejam alinhadas com os ODS - 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Trata-se 
de uma oportunidade para estreitar ainda mais o 
relacionamento entre as estruturas das 
Universidades portuguesas dedicadas ao 
empreendedorismo, fomentando a troca de boas 

práticas e o desenvolvimento de atividades 
conjuntas, com ganhos de massa crítica e exploração 
de complementaridades. 

 

 

No âmbito deste projeto, a U.Porto acolheu um 
Workshop sobre ODS. Além de uma contextualização 
sobre os ODS, a iniciativa foi muito prática e 
orientada para a implementação dos ODS e da 
Agenda 2030 nas organizações onde os participantes 
exercem a sua atividade profissional, nomeadamente 
empresas, startups, empresas Spin-off da U.Porto, 
mas também entidades públicas e privadas da área da 
inovação e empreendedorismo. O evento, realizado 
em formato híbrido, reuniu 40 participantes em 
formato presencial e 180 participantes a distância. 

 

Adicionalmente, o projeto UI-CAN proporcionará o 
regresso do iup25k - o concurso de ideias de negócio 
da U.Porto, apoiará o Entreprenow e encontros de 
networking entre as empresas spin-off da U.Porto, 
financiando programas de ignição e aceleração de 
ideias de negócio com base nas tecnologias e 
conhecimento da U.Porto. 

Na área do empreendedorismo, mereceu também 
destaque o projeto INVENTHEI, liderado na U.Porto 
pela FEUP (com a participação da FFUP, U.Porto 
Inovação e UPTEC). Este projeto tem como objetivo 
a criação de uma rede Europeia de distritos de 
inovação orientada para as IES, mobilizando um 
financiamento de 1,2M€, aplicados no fomento ao 
espírito empreendedor e ao empreendedorismo 
enquanto competência. A lista de parceiros 
internacionais integra a Inova+ (Bélgica), 
Universidade de Santiago de Compostela (Espanha), 
Universidade de Ciências Aplicadas de Tallin 
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(Estónia), Universidade de Sheffield (Reino Unido), 
Universidade de Pardubice (República Checa) e a 
Universidade de Tărgoviste (Roménia). 

Com um plano de ação que acompanha os três pilares 
do EIT (pilar educação, pilar inovação e pilar 
empresarial), espera-se que este projeto europeu 
permita apoiar 40 startups/scaleups e formar mais 
de 1300 estudantes. Nas metas a atingir enquadram-
se, também, a formação e acompanhamento de mais 
de 130 docentes e não docentes. 

 

O projeto INVENTHEI vai decorrer até 2023 e é 
apoiado pelo EIT – European Institute of Innovation 
and Technology na iniciativa dedicada às IES. 

 

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 
EI1 | EP6 | TI1 | TP4 | TP5 

 

Na área da transferência de tecnologia o presente 
ano fica marcado por um recorde no número de 
invenções comunicadas por cientistas afiliados/as à 
U.Porto. Rececionaram-se 51 comunicações de 
invenção, o que segue a tendência de crescimento de 
2020, com 42 invenções comunicadas, ultrapassando 
o objetivo traçado para 2021, 35 comunicações de 
invenção. O ano transato foi o ano no qual a U.Porto 
recebeu mais comunicações de invenção desde que 
se constituiu a U.Porto Inovação.  

Este resultado beneficia da crescente colaboração da 

U.Porto com as suas entidades participadas no 
mapeamento de invenções para as quais 
contribuíram cientistas da U.Porto e das entidades 
participadas. O aumento de invenções comunicadas 
traduz-se no aumento de contactos com a indústria e 
do potencial de valorização de resultados de 
investigação em novos produtos, serviços ou 
processos. 

Ainda na área da transferência de tecnologia, o ano 
de 2021 destacou-se também pela realização de mais 
uma edição do programa BIP Proof, o programa de 
provas de conceito da U.Porto, organizado este ano 
com o apoio da Fundação Amadeu Dias e do 
Santander.  

 
O concurso registou um número record de 
candidaturas (cerca de 60), tendo sido selecionados, 
face ao financiamento disponível para esta iniciativa, 
6 projetos (num total de 60 mil Euros). Os projetos 
finalistas, selecionados por um painel de peritos 
externo, albergaram diversas áreas do 
conhecimento. Mais precisamente, foram 
selecionados para financiamento os projetos 
seguidamente descritos. 

O projeto SAFENERGY, que desenvolveu uma solução 
de reforço integrado sísmico e térmico para fachadas 
de edifícios de betão armado. Esta solução, além de 
inovadora e em conformidade com as necessidades 
do mercado, perspetiva-se ainda que seja de 
reduzido custo e simples implementação. O projeto 
Probio Vaccine, centrado no desenvolvimento de 
vacinas orais para peixes em aquacultura, tendo em 
vista o desenvolvimento de novas soluções contra 
doenças dos peixes. O projeto Soli@uto, focado no 
desenvolvimento de baterias extremamente seguras 
e que podem ser utilizadas desde temperaturas 
negativas até aos 180ºC, permitindo um 
carregamento rápido (menos de 15 minutos) e 
apresentando uma elevada densidade de energia. 

O projeto SpecTOM focou-se no desenvolvimento de 
possibilidades disruptiva para a agricultura de 
precisão. Este projeto tem como objetivo principal 
efetuar diagnóstico “precoce e de alto débito, 'in-situ' 
e 'in-vivo', utilizando uma plataforma robotizada 
(Metbots) e um instrumento de espectroscopia de 
última geração da Internet of Things. 
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O projeto NanoPyl centra-se no desenvolvimento de 
tratamentos alternativos aos antibióticos para 
infeção gástrica provocada pela bactéria Helicobacter 
pylori, possibilitando o desenvolvimento de soluções 
que evitam problemas associados aos antibióticos e 
com um preço muito acessível. Por fim, o projeto 
BBIT20 apresentou-se como um contributo valioso 
para a terapêutica do cancro da mama e do ovário. 
Em particular, perspetiva-se um elevado potencial 
terapêutico desta molécula quando comparado com 
o de outros agentes supressores da reparação de 
danos no DNA utilizados na clínica. 

 

IJUP EMPRESAS 
EI1 | EP6 | TI1 | TP4 | TP5 

 

O programa IJUP Empresas insere-se no quadro dos 
programas de iniciação à investigação da U.Porto, 
com particular enfoque na investigação aplicada a 
problemas reais, identificados por empresas. Neste 
contexto, estudantes, equipas de investigação e 
empresas juntam-se para formar equipas 
multidisciplinares e possibilitar o desenvolvimento de 
soluções baseadas em conhecimento para os 
referidos problemas.  

 
Deste modo, a U.Porto pretende estimular nos 
estudantes o gosto pelas atividades e processos 
relacionados com a criação de conhecimento, ao 
mesmo tempo que promove novos modelos de 
aprendizagem, e consolida uma nova geração de 
investigadores e de futuros profissionais mais 

disponíveis para criar novas formas de diálogo entre 
a comunidade cientifica e a sociedade. A edição de 
2021 mobilizou 9 projetos de investigação e 
inovação, apresentados pelas empresas Galp (1 
projeto), Impetus (2 projetos), Itau (1 projeto), 
Sogrape (2 projetos), Soja de Portugal (3 projetos), 
incluindo temáticas tão variadas como a segurança na 
alimentação de peixes em aquacultura, o 
desenvolvimento, a baixo custo, de ingredientes 
nutricionais premium para animais, o 
desenvolvimento de soluções inovadoras para 
valorização da vinha, os desafios relacionados com a 
preparação de refeições para idosos com elevada 
bioacessibilidade nutricional, o armazenamento de 
energias renováveis através de microalgas, a 
avaliação de sustentabilidade aplicada a produtos e 
processos da indústria têxtil e gestão ambiental. 

 

EUROPEAN INNOVATION ACADEMY 

EI1 | EP6 | TI1 | TP4 | TP5 

 

O ano de 2021 fica marcado pelos esforços 
desenvolvidos pela Universidade tendo em vista o 
acolhimento na cidade de um grande evento na área 
da inovação e empreendedorismo.  

 

Ao longo de 2021, em estreita articulação com a 
Câmara Municipal, através da Porto Digital, em 
particular, do ScaleUp Porto, foram desenvolvidas 
negociações com a European Innovation Academy, 
visando o acolhimento desta academia de 
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empreendedorismo na cidade do Porto, o que viria a 
formalizar-se no início de 2022.  

Espera-se que este programa possa juntar mais de 
500 estudantes de todo o mundo na U.Porto para 
além de uma centena mentores e oradores nacionais 
e internacionais. À espera dos participantes estará 
um programa de formação intensivo de três semanas, 
direcionado para a criação de ideias de negócio 
inovadoras. Este programa deverá ocorrer nas 
instalações da FEP e da FEUP, contribuindo para 
consolidar a marca Porto Innovation District. 

 

PROMOÇÃO DA EMPREGABILIDADE E APROXIMAÇÃO ÀS 

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

  

A U.Porto continuou a assumir como prioritário 
promover uma maior e melhor empregabilidade dos 
seus graduados. 

Em 2021 realizou-se a 3.ª edição do programa 
extracurricular UPGrade, tendo em vista o 
desenvolvimento de competências pessoais e sociais 
nos estudantes da U.Porto. O programa integrou uma 
escola de verão, o UPGrade Career Summer School, 
oferecendo uma série de palestras e workshops, 
dinamizados por representantes de empresas e 
profissionais de recursos humanos e da área de 
gestão de carreira. Com este tipo de iniciativas 
procurou-se ajudar os mais de 100 participantes a 
terem maior sucesso nas suas candidaturas a estágios 
e emprego e a melhorarem os seus instrumentos de 
marketing pessoal e a sua prestação nas entrevistas 
de emprego. Organizou-se também o módulo 
UPgrade Work Soft Skills, um conjunto de sessões 
práticas sobre competências emergentes no mercado 
de trabalho e sessões de aconselhamento individual 
de carreira/coaching. 

 

Destaque igualmente para o início de um programa 
promotor do desenvolvimento da empregabilidade 
ao longo da vida de estudantes e diplomados do 3.º 
ciclo de estudos. Em 2021 realizou-se um importante 
trabalho técnico e científico de caráter preparatório, 
estando em curso o desenvolvimento de uma 
estratégia e linhas de ação para melhorar as 
perspetivas de carreira dos doutorados U.Porto. 

Visando proporcionar aos estudantes e diplomados 
da U.Porto um dia dedicado à preparação para 
processos de recrutamento e seleção, promoveu-se 
uma vez mais o Career Day U.Porto. Este evento 
abordou temáticas como a (re)inserção profissional, 
empregabilidade, emprego e competências 
transversais. Foi organizado em estreita colaboração 
com empresas do setor público e privado e 
consultoras de recursos humanos, permitindo ajustar 
os temas e formatos às necessidades do mercado de 
trabalho. Merece especial destaque, a organização de 
uma componente prática de simulação de cerca de 
150 entrevistas individuais, contando com o apoio de 
profissionais já inseridos em empresas (e.g., PwC, 
Mercer, Hays, SHL, Michael Page, Kelly Services, 
Alento, Pessoas e Sistemas).   

 

Como vem sendo hábito ao longo dos últimos anos, 
também se realizou uma vez mais a Feira de Emprego 
anual da U.Porto (FINDE.U – FIND YOUR CAREER),  
ainda em ambiente virtual. A feira virtual de emprego 
e carreira da U.Porto proporcionou aos estudantes e 
graduados, bem como ao público geral, a 
possibilidade de interagir com cerca de 100 
empregadores. Paralelamente, dinamizou-se um 
conjunto de seminários e atividades com o objetivo 
de desenvolver competências facilitadoras da 
inserção profissional e desenvolvimento de carreira, 
em articulação com os organismos estudantis, 
através da Federação Académica do Porto, com a 
rede EUGLOH, com o Município do Porto / INVEST 
Porto / Porto.for Talent, com entidades promotoras 
de oportunidades internacionais e de carreira 
científica. Pela primeira vez, foi possível às entidades 
empregadoras, participarem no espaço destinado à 
Diversidade e Inclusão, incluindo a divulgação de 
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ofertas e oportunidades de recrutamento inclusivo, 
uma temática que esteve em destaque na agenda da 
U.Porto em matéria de empregabilidade, ao longo de 
2021. 

 

2021 ficou também marcado pela intensificação de 
experiências e boas práticas em redes internacionais. 
Neste âmbito, organizou-se a primeira Conferência 
Internacional sobre as temáticas do desenvolvimento 
de carreira e emprego, dando a conhecer os serviços 
de carreira da U.Porto e de outras IES nacionais e 
internacionais, visando compartilhar e discutir com 
parceiros e empresas internacionais os desafios e 
mudanças que afetam os serviços de carreira e o 
mercado de trabalho e explorar ideias e estratégias 
para lidar com as novas exigências e oportunidades. 
Este trabalho de cooperação interinstitucional 
resultou na organização de mesas redondas, 
conferências e sessões práticas, tendo sido 
dinamizadas por representantes de empresas 
nacionais e internacionais (e.g., EDP, SONAE, Mercer, 
Accenture e Randstad), por alumni com experiência 
nacional e internacional e por parceiros da U.Porto. 

 

 

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

   
 

Em 2021 deu-se o arranque das atividades do Círculo 
Universitário, centro funcional criado com a vocação 

de promover a divulgação institucional da U.Porto 
junto do público pré-universitário e pós-universitário, 
em especial junto dos alumni, dinamizando o 
financiamento complementar, e contribuindo para a 
valorização e rentabilização da Casa Primo Madeira. 

 

As prioridades passam pela promoção de uma 
política de estreita colaboração na U.Porto e no 
desenvolvimento de uma relação mais forte com o 
tecido empresarial, em especial o da região. 

 

O programa de dinamização do Círculo Universitário, 
incluiu um conjunto de atividades e iniciativas, com 
diferentes formatos e dirigidas a diferentes públicos-
alvo, com o objetivo de manter e dinamizar a ligação 
entre os alumni e a sua alma mater. A estratégia de 
comunicação concebida é focada nas necessidades e 
aspirações dos alumni e no impacto social e cultural 
da U.Porto. 

Para este efeito, foi criado um grupo de trabalho com 
representantes de todas as UOs, que permitiu 
desenvolver um plano estratégico para a área Alumni, 
que incorpora e se inspira nas melhores práticas 
nacionais e internacionais, identificando e 
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apresentando soluções para mitigar fragilidades e 
para desenvolver as prioridades identificadas. 

Ainda no âmbito dos trabalhos em curso para 
dinamizar, estruturar e melhorar o relacionamento 
com e entre os Alumni, foi adotada a plataforma 
Graduway, procurando profissionalizar a gestão de 
contactos e da rede Alumni, procurando: reforçar o 
sentimento de pertença à U.Porto, melhorar a 
divulgação das atividades, celebrar os sucessos dos 
alumni ao longo das diferentes etapas da sua vida e 
promover o desenvolvimento de redes de apoio e 
mentoria. Esta plataforma permitirá harmonizar 
procedimentos entre todas as UOs e desenvolver 
uma rede global de apoio e de confiança mútua. 

O programa Embaixador Alumni continuou a ser 
dinamizado ao longo de 2021. Este programa tem 
como objetivo desenvolver uma rede nacional e 
internacional de embaixadores da Universidade, 
dedicados à promoção, difusão e representação da 
instituição junto dos seus contactos nacionais e 
internacionais, procurando fomentar e fortalecer o 
sentimento de pertença à U.Porto. Neste âmbito, 
está a ser particularmente utilizada a plataforma 
LinkedIn que conta com o registo e dinamização dos 
diferentes grupos temáticos referentes aos diversos 
embaixadores de modo a: manter a coerência da 
marca U.Porto e da comunicação alumni, colaborar 
em rede, apoiar diretamente a rede local alumni das 
UOs, conhecer os alumni mais dinâmicos e apoiar a 
operacionalização da internacionalização das ações 
direcionadas para a comunidade alumni. Em 2021 foi 
possível expandir a rede de Embaixadores através de 
uma nova tipologia — Embaixadores de Intercâmbio 
— que provou ter um grande potencial para 
dinamizar ações de recrutamento de estudantes 
internacionais. 

Com o envolvimento das UOs, deu-se continuidade à 
produção de podcasts sobre alumni de cada 
faculdade, tendo em vista o fortalecimento do 
sentido de pertença à U.Porto e de uma cultura de 
partilha e entreajuda. 

 

110º ANIVERSÁRIO DA U.PORTO 
EP4 | EP8 | II1 | IP7 | TI1 | TP4 | TP6 | TP7 | C4  

     
 

Em 2021, a U.Porto comemorou o seu 110º 
aniversário. 

 

 

No sentido de assinalar esta efeméride, realizaram-se 
um conjunto de eventos comemorativos, através dos 
quais se procurou honrar a prestigiada história da 
nossa Universidade e perspetivar o seu futuro num 
mundo em acelerada transformação, em que se 
afirme a excelência da U.Porto bem como o seu 
posicionamento enquanto Universidade inclusiva. 

As comemorações prolongaram-se ao longo do ano 
em iniciativas que envolveram toda a comunidade 
académica. Entre exposições, concertos, sessões de 
poesia, e sem esquecer a reabertura de espaços 
históricos da Universidade, como é o caso do 
Laboratório Ferreira da Silva.  

Destaque também para o primeiro U.Porto Fest, em 
que a pretexto das comemorações dos 110 anos da 
U.Porto, várias personalidades ligadas à U.Porto 
contaram histórias, construíram encenações 
coletivas imaginárias, apresentaram retalhos da vida 
de músicos. 

 

Face às restrições sanitárias que afetaram uma parte 
substancial de 2021, todas as iniciativas foram 
realizadas em conformidade com as medidas 
sanitárias em vigor, procurando garantir a máxima 
segurança de todos os participantes. 
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No sentido de permitir que a comunidade académica 
fosse acompanhando as atividades comemorativas, 
foi criado um portal especialmente dedicado à 
comemoração dos 110 anos da Universidade. 

 

PRIMEIRA MOSTRA “VIRTUAL” DA U.PORTO 
EP4  

  
 

O ano de 2021 marca o regresso à organização da 18.ª 
Mostra da Universidade do Porto, que decorreu de 27 
a 29 de maio. Atendendo às circunstâncias 
epidemiológicas e à impossibilidade de, face às 
restrições vigentes, organizar um grande evento 
como a Mostra da U.Porto, esta foi organizada num 
formato inédito, inteiramente online. 

 

Este novo formato permitiu chegar a novos públicos 
e novas geografias. 

No total, a plataforma da Mostra 2021 registou 15 
871 visitas com um tempo médio de permanência 
superior a 5 minutos. As visitas à Mostra resultaram 
ainda em 107 784 visualizações de páginas e 3573 
ligações de saída para páginas com informações 
sobre a Universidade. No que toca aos países que 
mais visitaram a Mostra, Portugal destaca-se 
naturalmente em primeiro ligar. Seguem-se Brasil e 
Países Baixos num “top 10” que inclui ainda os 
Estados Unidos, Espanha, Angola, França, Finlândia, 
Bélgica e Alemanha. 

Com a plataforma online foi possível aos visitantes da 
Mostra “navegar” pelos diferentes espaços do 
campus, assistir palestras e mesas redondas sobre 
temas relacionados com a Saúde ou com o Ambiente, 
obter informações sobre bolsas de estudo, 
alojamento, orientação vocacional, ou saber como 
participar no programa Erasmus+. 

 

 

CULTURA 
EP6 | TI1 | TP7 

  
 

2021 foi o ano em que o projeto cultural da Reitoria – 
no seu todo, incluindo exposições, eventos, editora, 
projetos museológicos e de extensão universitária – 
ganhou visibilidade a nível nacional e internacional.  

A Universidade afirmou-se como pioneira no 
estabelecimento de parcerias com municípios, 
instituições culturais e outras universidades, e 
beneficiou do apoio do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior e do Ministério da 
Cultura para a promoção de uma reflexão, a nível 
global, sobre a promoção da Universidade enquanto 
lugar de cultura. A nível nacional, a U.Porto assumiu 
a Coordenação da Comissão Especializada de Arte e 
Cultura do CRUP e implementou um projeto-piloto 
cuja replicação, a nível nacional, está já a ser 
preparada por outras universidades. 

 

CASA COMUM 
EP6 | TI1 | TP7   

  
 

Música (clássica e contemporânea), poesia (em 
parceria com a Porto Editora), participação em 
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múltiplos festivais de cinema, workshops (ex. escrita 
criativa), conferências e debates de natureza 
científica – assim se foi construindo a programação 
de intervenção cultural da Reitoria ao longo do ano. 
Em junho, foi através da cultura – da U.Porto Fest – 
que se celebraram os 110 anos da Universidade do 
Porto; em julho e setembro, a programação diária 
(esgotada) das Noites no Pátio do Museu continuou a 
evidenciar o importante papel que a U.Porto assume 
enquanto agente cultural da cidade – promovendo a 
Cultura como um caminho de construção de uma 
identidade solidária, inclusiva, participativa, 
inovadora e criativa,  que se consolida na 
Universidade em interação com a comunidade. 

 

Do ambicioso programa das Galerias I e II da Casa 
Comum, destacamos as exposições relacionadas com 
a construção da identidade da U.Porto: Ver, querer 
ver e dar a ver, uma exposição que evidenciou o papel 
do desenho nas diferentes faculdades da 
Universidade. 

Destaque ainda para duas exposições de artistas que 
foram estudantes e professores da instituição – Da 
Pedra: Experiências Técnico-Poéticas de um Escultor 
[Volker Schnüttgen], e José Rodrigues, o Guardador 
do Sol. Ambas as exposições foram objeto de ampla 
divulgação nos meios de comunicação social. A 
exposição sobre a obra de José Rodrigues distinguiu-
se pelo seu desígnio inclusivo, tendo módulos para 
acessibilidade a visitantes cegos. 

 

Os grupos de extensão cultural da Reitoria, através 
dos quais a identidade da comunidade U.Porto tem 
eficaz consolidação, subiram também ao palco da 
Casa Comum e do Salão Nobre para espetáculos 
musicais, corais e etnográficos, festivais de tunas, 
performances e festivais de teatro. 

 

CIMEIRA EUROPEIA UNIVERSIDADE E CULTURA 
TI1 | TP7   

  
 

Depois de, em 2020, ter organizado o I Encontro 
Universidade e Cultura e ter assumido a coordenação 
da Comissão Especializada de Arte e Cultura do CRUP, 
a U.Porto organizou, em parceria com o Plano 
Nacional das Artes, a primeira reflexão, a nível global, 
sobre a relação entre universidade e cultura, 
contando com a participação de decisores políticos e 
académicos, pensadores, investigadores, artistas, 
ativistas e outros intelectuais de países europeus, 
mas também das Américas, África, Ásia e Oceânia. A 
cimeira, organizada no âmbito da Presidência 
Portuguesa do Conselho da União Europeia, contou 
com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior e do Ministério da Cultura, bem 
como com a participação das Comissárias Europeias 
Elisa Ferreira e Mariya Gabriel.  
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A Declaração do Porto para a Construção do Corredor 
Cultural Europeu foi um dos resultados desta cimeira 
onde predominou a ideia de que o livre acesso ao 
património cultural académico e às experiências e 
discursos artísticos contemporâneos contribuem 
para a construção de uma cultura universitária 
simultaneamente artística e científica, guiada por 
princípios de constante inovação, inclusiva e 
ecologicamente responsável. 

 

CORREDOR CULTURAL DO PORTO 
EP4 | EP6 | TI1 | TP7  

  
 

A ideia partiu da Universidade do Porto, foi 
apresentada na Cimeira Universidade e Cultura e foi 
cristalizada na Declaração do Porto – e a U.Porto 
mostrou que é possível concretizá-la: hoje o Corredor 
Cultural do Porto é uma realidade.  

No final de 2021, o Corredor Cultural integrava 67 
espaços culturais de 15 municípios: Arouca, 
Gondomar, Maia, Matosinhos, Oliveira de Azeméis, 
Porto, Póvoa de Varzim, Santa Maria da Feira, Santo 
Tirso, São João da Madeira, Vale de Cambra, Valongo, 
Vila do Conde, Vila Nova de Gaia e Vila Nova de 
Famalicão. Em rede, todos asseguram o acesso 
gratuito, ou a preços reduzidos, a espaços 
museológicos e expositivos, bem como a diversos 
espetáculos culturais, durante todo o ano, a 
estudantes universitários nacionais e estrangeiros, 
cobertos pelo acordo ERASMUS +.  

 

O protótipo desta estrutura, testada com sucesso no 
Grande Porto, está já em preparação em outros 
pontos do país, por iniciativa das outras instituições 
que integram o CRUP. Espera-se que, com o seu 
desenvolvimento, o projeto se alargue a outros 
países europeus. 

 

UCS DE COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS “CULTURA, 
ARTE E PATRIMÓNIO” 

EP4 | EP6 | EP7 | TI1 | TP7  

 
 

E se os médicos, médicos-dentistas e médicos-
veterinários tivessem aulas de desenho e observação 
para melhor poderem analisar as patologias e 
comunicar com os pacientes? 

E se os estudantes de licenciatura e de mestrado da 
U.Porto, independentemente da sua área e 
faculdade, pudessem fazer uma das unidades 
curriculares do seu curso no Teatro Nacional de São 
João, no Museu Nacional Soares dos Reis, na Casa da 
Música ou no Jardim Botânico?  

 A ideia de que a formação dos estudantes não se faz 
apenas dentro dos muros da Universidade inspirou a 
preparação, ao longo de 2021, de um projeto 
verdadeiramente pioneiro que visa o 
desenvolvimento das competências culturais dos 
estudantes, o contacto mais direto e informado com 
a natureza (no caso do Jardim Botânico), e o 
estabelecimento de uma parceria com um caráter 
pedagógico com algumas das principais instituições 
culturais da cidade.  

A creditação destas unidades curriculares com 3 ECTS 
é prova do reconhecimento, por parte da 
Universidade, de que o desenvolvimento destas 
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competências transversais é vital para a formação 
holística dos estudantes. 

 

 

PODCASTS DA CASA COMUM 
TI1 | TP7  

  
 

Iniciado em 2020, em grande parte em resposta à 
necessidade de assegurar a continuidade da atividade 
cultural da Casa Comum durante os períodos de 
confinamento, o projeto de podcasts cresceu 
substancialmente em 2021, período durante o qual 
foram editados e publicados 164 episódios de 19 
podcasts, tendo-se registado um total de 16.544 
audições.  

 

A plataforma de podcasts tem vindo a dar voz a vários 
projetos, internos ou de parceiros da U.Porto. 
Destacam-se os podcasts Em Off, da Unidade de 
Cultura da Reitoria, Pó-de-TUP, do Teatro 
Universitário do Porto, Passa-a-Palavra: Falemos de 

Arquitetura, da Fundação Marques da Silva, Ficções 
Botânicas, do Museu de História Natural e da Ciência, 
Terreiro de la Lhéngua 25, da Associação de Língua e 
Cultura Mirandesa, Doc.Online, do núcleo 
documental KINO-DOC, Agustina à Boca de Cena, do 
Círculo de Leitura Agustina Bessa-Luís e Alumni 
Mundus, do Gabinete Alumni U.Porto. O podcast 
D’agora e d’outrora, do Núcleo de Etnografia e 
Folclore da Universidade do Porto, foi nomeado para 
os Prémios Podes 2021, na categoria Arte e Cultura. 

 

VISITAS VIRTUAIS ÀS UOS E ESPAÇOS CULTURAIS 

U.PORTO 
EP4 | EP5 | TI1 | TP7 

  
 

A Universidade do Porto é a única instituição, no país, 
que oferece uma experiência de visitas virtuais à 
totalidade das suas faculdades, e ainda ao edifício 
histórico da Reitoria, ao Jardim Botânico, ao 
Laboratório Ferreira da Silva, à Fundação Marques da 
Silva e à Casa-Museu Abel Salazar.  

 

As visitas podem ser também feitas com óculos de 
realidade aumentada, proporcionando uma 
experiência de visita realista, e disponibilizam 
informação escrita em português e inglês sobre os 
diferentes espaços e as atividades que neles 
decorrem.  

Para além da óbvia valorização e internacionalização 
do património construído da U.Porto, as visitas 
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virtuais serão sem dúvida um instrumento precioso 
para a promoção da Universidade junto de 
estudantes nacionais e estrangeiros. 

 

U.PORTO PRESS 
TI1 | TP7 

  
 

Ao longo de 2021, a U.Porto Press deu largos passos 
na concretização do seu desígnio último: afirmar-se 
como uma montra do conhecimento produzido na 
Universidade do Porto. Para o efeito em muito 
contribuiu a Coleção Transversal, desenvolvida em 
parceria com faculdades e centros de investigação. A 
Coleção Fora de Série, vocacionada para a divulgação 
de ciência, foi amplamente divulgada pelos órgãos de 
comunicação social sobretudo depois de um dos seus 
títulos, O Bairro da Tabela Periódica, de Manuel João 
Monte, ter sido contemplado com o Prémio 
Sociedade Portuguesa de Autores / Mariano Gago.  

 

O novo site da editora, diferentes campanhas nas 
redes sociais e a presença nas Feiras do Livro do Porto 
e de Lisboa garantiram uma relação direta com o 
público e a divulgação sistemática dos 21 títulos que 
foram lançados ao longo do ano.  

A U.Porto Press continuou a disponibilizar as suas 
edições em 50 pontos de venda em todo o país, 
sendo, contudo, de sublinhar um substancial 
aumento de vendas online, particularmente durante 
os períodos de confinamento.  

A editora beneficiou ainda de apoios importantes, 
como os concedidos pela FLAD e pela Câmara do 
Porto, e investiu na celebração de diferentes 
parcerias com faculdades, centros de investigação e 
outras instituições – 13 dos 21 títulos publicados 
tiveram uma comparticipação nos custos de edição 

superior a 50% –, o que concorreu para a 
sustentabilidade financeira do projeto. 

 

MHCN-U.PORTO 
EP4 | EP6 | EP7 | TI1 | TP5 | TP7 | C5  

  
 

O projeto do MHNC continuou a ser desenvolvido, em 
2021, na lógica da constante interação entre as três 
estruturas que o compõem: o Polo Central, a Galeria 
da Biodiversidade e o Jardim Botânico. No Polo 
Central, destacou-se, em 2021, a abertura do 
Laboratório Ferreira da Silva com uma exposição de 
instrumentos antigos.  

 

O Laboratório foi ativado, ao longo do ano, para 
diferentes iniciativas de divulgação de ciência junto 
de um público escolar, oferecendo igualmente 
atividades para famílias.  

No Jardim Botânico, o destaque vai para a crescente 
visibilidade que o espaço adquiriu com o acolhimento 
do espetáculo de luzes Magical Garden – que 
contribuiu também para a sustentabilidade 
financeira do projeto.  

 

Na Galeria da Biodiversidade sublinhamos a 
variedade e qualidade de programas de atividades, 
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presenciais e online, concebidas pelo serviço 
educativo.  

Sendo o MHNC, antes de mais, um museu 
universitário, deu-se continuidade ao investimento 
em atividades de formação e de investigação em 
parceria com múltiplas instituições nacionais e 
estrangeiras.  

O apoio a estudantes de vários níveis de ensino, 
nomeadamente através da concessão de acesso às 
coleções do Museu, traduziu-se em números 
expressivos: 20 projetos de doutoramento; 22 
projetos de mestrado; 15 estágios e projetos de 
licenciatura; 10 estágios de formação profissional; e 3 
estágios extracurriculares.  

Tiveram também início, em 2021, as obras no Polo 
Central que possibilitarão a abertura, em 2022, de 
mais uma ala do Museu. Foi ainda desenvolvido, 
neste período, trabalho intenso para a abertura, em 
2022, da exposição O Museu à minha procura. 

 

CASA MUSEU ABEL SALAZAR 
TI1 | TP7 | C5  

 
 

Ao longo de 2021, a Casa-Museu acolheu quatro 
exposições (de um ciclo de seis projetos). 
Comissariadas por Sílvia Simões, as exposições 
puseram em diálogo discursos artísticos 
contemporâneos com a obra visual de Abel Salazar. A 
relevância do pensamento, trabalho científico e 
produção artística de Abel Salazar foi também posta 
em evidência pela exposição When activity becomes 
art, que reuniu obras de 12 artistas, todos estudantes 
de doutoramento da Faculdade de Belas Artes. 
Destacam-se ainda palestras e podcasts publicados 
no Dia Internacional dos Museus e no Dia 
Internacional dos Monumentos e Sítios, bem como a 
série de vídeos O Museu num minuto, com grande 
sucesso nas redes sociais.  

 

A Casa-Museu consolidou também, neste período, o 
seu plano estratégico, e apresentou-o à Câmara 
Municipal de Matosinhos. Em 2022, contaremos já 
com o apoio da CMM para a recuperação da casa de 
Abel Salazar e do Pavilhão Gulbenkian, bem como da 
narrativa museológica construída em torno desta 
figura incontornável da Universidade do Porto. 

 

FUNDAÇÃO MARQUES DA SILVA 
TI1 | TP7   

 
 

Em 2021, a Fundação Marques da Silva adquiriu 
grande visibilidade pública, o que se refletiu no 
número de contactos de arquitetos (ou suas famílias) 
para doação dos seus acervos – 18 novos acervos, que 
serão formalizados ao longo de 2022, e que se irão 
juntar aos 50 acervos que a FIMS detém já, 
juntamente com a Faculdade de Arquitetura. A FIMS 
afirma-se, deste modo, como o maior arquivo de 
arquitetura do país. O prestígio da FIMS refletiu-se 
ainda no convite, feito pela Direção Regional da 
Cultura, para a Fundação integrar a nova Rede de 
Museus de Arte Contemporânea e de Arquitetura do 
Norte do país. A participação na Rede trará para a 
Fundação benefícios óbvios, entre os quais a sua 
inclusão na rota de turismo cultural do Porto.   
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Durante o período de encerramento ao público, 
determinado pelo confinamento, foi feita uma 
campanha de higienização e digitalização de 
documentos. Ganhou ainda consistência o projeto de 
construção de um novo edifício com espaços para 
arquivo, biblioteca, exposições, eventos de 
comunicação de arquitetura e consulta de 
documentos. Entre as exposições abertas ao público, 
o destaque vai para arquitetos cujos acervos foram 
recentemente incorporados: Bartolomeu da Costa 
Cabral: Um arquivo em construção e O desenho na 
vida e obra de Manuel Marques de Aguiar. Foram 
também realizados vários eventos de comunicação 
de arquitetura; a nível editorial, destaca-se a parceria 
feita com a U.Porto Press para a publicação de mais 
um livro de Fernando Távora, “O meu caso”: 
Arquitetura, imperativo ético do ser 1937-1947. Ao 
longo de 2021, os arquitetos representados nos 
arquivos da Fundação Marques da Silva continuaram 
a ser objeto de estudo de dissertações de mestrado e 
teses de doutoramento, o que contribuiu 
significativamente para a valorização do trabalho 
desenvolvido pela Fundação. 

 

 

DINAMIZAÇÃO DO INSTITUTO PERNAMBUCO-PORTO 
TI1 | TP4 | TP5 | TP7 | TP8       

   
 

Em 2021 foi possível atingir um novo patamar de 
colaboração com o Instituto Pernambuco-Porto, 
contratualizando a realização de atividades de 
interesse comum nas áreas de formação e 
investigação, informação, divulgação e exposição 
cultural, prevendo a realização de um vasto plano de 
atividades e apoiando iniciativas nas áreas da Cultura, 
Promoção da Língua Portuguesa, da Cooperação 
Bilateral Portugal-Brasil, a Diáspora Portuguesa no 
Mundo e no âmbito da CPLP. 

 

Deu-se início ao arranque da programação regular na 
Casa de Pernambuco e à realização de outros eventos 
com dimensão internacional, com destaque para o 
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1.º Encontro Luso Brasileiro sobre Controlo Interno e 
Auditoria Interna, com a participação do Secretário 
de Controle Interno da Presidência da República 
Federativa do Brasil, do Presidente da Comunidade 
de Auditores dos Países de Língua Portuguesa e da 
Inspeção-Geral de Finanças. Este evento deverá ter 
uma segunda edição no primeiro semestre de 2022. 

 

INSTITUTO CONFÚCIO 
TI1 | TP4 | TP5 | TP7 | TP8       

   
 

O ano de 2021 fica marcado pela estabilização do 
corpo docente do Instituto, com o início de funções 
de docentes locais e de docentes enviados pela 
Universidade de Estudos Internacionais de Cantão. 
Este foi também o ano de arranque da utilização 
regular das instalações permanentes do Instituto 
Confúcio: aulas e atividades culturais (p. ex.: curso 
livre de caligrafia chinesa). 

 

Destacou-se também aumento do número de 
estudantes, turmas e níveis de língua chinesa (cerca 
de 400 inscritos, em cursos regulares e intensivos, 
distribuídos por 5 níveis distintos, na sua totalidade 
oferecidos em modalidade não presencial; taxas de 
sucesso académico superiores a 90%). É também de 
assinalar a participação dos docentes num concurso 
pedagógico internacional na área do ensino on-line 
do Chinês promovido pela rede mundial do Instituto 
Confúcio: atribuição do 3º prémio a uma equipa 
docente do Instituto. 

Realizou-se de uma época de exames internacionais 
de proficiência em língua chinesa HSK (taxas de 
sucesso académico de 100%). 

Por fim, destaque ainda para o arranque das 
atividades ao abrigo do projeto de cooperação 
académica Euro-Asia Campus. 

DESPORTO NA U.PORTO 
EI1 | EP6 | EP8 | IP7 | C4 | C5  

  
 

Em 2021 foram progressivamente retomadas as 
atividades desportivas na U.Porto, ainda que, em 
grande parte do ano se tenham registado severas 
condicionantes, nomeadamente no período de 
confinamento obrigatório no início de 2021. Não 
obstante todas estas condicionantes, foi possível, dar 
continuidade ao programa UPFit, o Programa de 
Atividade Física da U.Porto, que engloba diversas 
atividades de fitness, aquáticas, musculação, corpo e 
mente, dança e ritmos, combate, modalidades e 
desporto adaptado. Este programa está disponível 
não só para estudantes da Universidade do Porto, 
mas também para qualquer membro da comunidade 
e ainda pessoas externas de diferentes idades. 

De igual modo, foi possível retomar, ainda que de 
forma gradual o programa Pausa Ativa, oferecendo 
um programa de atividade física no local de trabalho 
para os colaboradores da U.Porto. Espera-se que este 
programa permita continuar a fomentar estilos de 
vida saudáveis ao mesmo tempo que contribui para 
aumentar os índices de produtividade no local de 
trabalho, através de pequenas pausas dedicadas à 
realização de exercícios físicos, com ganhos nos níveis 
de concentração dos participantes. 

 

Ao longo do ano foram também desenvolvidas uma 
série de iniciativas de sensibilização, 
consciencialização e estímulo à adoção de estilos de 
vida saudáveis, considerando não só a prática 
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desportiva, mas também com especial incidência na 
promoção de hábitos alimentares saudáveis. 

 

Também a promoção de modos de mobilidade mais 
sustentáveis se manteve nas prioridades da agenda 
de 2021, com a promoção do projeto U-Bike, que 
decorreu dentro da possível normalidade. 

 

 

 

PRR RESIDÊNCIAS 
EP4 | EP5 | EP9 | C5  

     
 

No âmbito do Programa Alojamento Estudantil a 
Custos Acessíveis financiado pelo PRR, que visa 
alargar e democratizar o acesso ao ensino superior e 
garantir a sua efetiva internacionalização através da 
expansão, adaptação e renovação de alojamento de 
estudantes a preços acessíveis, a U.Porto efetuou um 
estudo aprofundado sobre as condições nas 
residências existentes e sobre a dimensão da falha de 
mercado existente, por forma a fundamentar as 
manifestações de interesse apresentadas ao 
programa. 

Assim, a U.Porto pretende, em candidatura própria, 
promover a renovação das residências Alberto 
Amaral, Campo Alegre III, Novais Barbosa e Jayme 
Rios de Sousa e a construção das residências da Boa 
Hora, Carvalhosa e Asprela que acrescem à 
construção, promovida pelo Município do Porto em 
parceria com a Universidade, das residências do 
Monte Pedral e do Morro da Sé. Este conjunto de 
operações permitirá disponibilizar mais de 800 camas 
e renovar as condições existentes em cerca de 700 
camas. 

 

 

UNIVERSIDADE MAIS INCLUSIVA 
EI1| EP7 | TI1 | TP8 

     

 

A construção de uma universidade cada vez mais 
inclusiva continuou a emergir como uma prioridade 
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para a Universidade do Porto. Neste âmbito, 
aprofundaram-se diversas iniciativas de apoio a 
estudantes com NEE, como o fornecimento 
individualizado de serviço de tradução e 
interpretação de Língua Gestual Portuguesa, tutores 
para apoio a estudantes com Perturbações do 
Espectro do Autismo e estudantes com dificuldades 
de aprendizagem, transporte de estudantes com 
dificuldades graves de mobilidade, organização e 
mobilização de recursos para suporte a estudantes 
com NEE em contextos de avaliação, apoio a pré-
candidatos com deficiências ou necessidades 
específicas a ingressar no ensino superior, produção 
de informação acessível — que incluiu, promoção da 
acessibilidade digital, através da colaboração com 
vários ciclos de estudo, sensibilizando os estudantes 
para a importância de se produzirem conteúdos 
acessíveis a todos — e formação de docentes, com o 
desenho do módulo “Interculturalidade e 
acessibilidade em processos inclusivos”. 

 

É ainda de destacar a participação em projetos como 
o “Peer2Peer”, que tem como objetivo preparar 
estudantes com e sem deficiência para processos de 
recrutamento, o “EUNI4ALL”, que pretende criar uma 
rede de universidades Europeias que acolham e 
estimulem a participação e mobilidade de estudantes 
com deficiência, bem como a colaboração com 
EUGLOH na organização de e-conferences sobre 
diversidade e inclusão. 

 

 

 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 
EI1| EP9| C6 

     

 

Continuou a assumir-se como essencial o apoio a 
projetos de responsabilidade social suscetíveis de 
melhorar a qualidade de vida da comunidade 
académica, bem como da sociedade envolvente.  

Considerando as fortes restrições à mobilidade e o 
cenário de confinamento com que se iniciou o ano de 
2021, foi dada continuidade ao Programa de Apoio 
Domiciliário Solidário – COVID-19, projeto que tem 
por objetivo o auxílio domiciliário aos elementos da 
comunidade académica, estudantes e técnicos, que 
residam sozinhos e a quem as autoridades de saúde 
tenham imposto isolamento domiciliário, quer 
decorrente de infeção por SARS-CoV-2 quer a título 
profilático. Para o efeito, foi criada uma Rede de 
Cuidadores Voluntários, capazes de dar apoio na 
satisfação de necessidades básicas, nomeadamente a 
entrega no domicílio de refeições, medicação e 
outros bens de primeira necessidade. 

Ao longo de 2021 foram também dados passos 
significativos no contexto de iniciativas mais 
estruturais na área de responsabilidade social, 
incluindo o desenvolvimento do projeto 
Conciliação4Uporto. Este projeto tem em vista a 
implementação de um “Sistema para a Conciliação da 
vida Profissional, Familiar e Pessoal” e a obtenção da 
respetiva certificação, procurando-se afirmar a 
U.Porto como uma instituição comprometida com o 
bem-estar de todos os seus colaboradores .  

Nas iniciativas desenvolvidas em 2021 no âmbito da 
responsabilidade social, inclui-se também a 
organização, pela U.Porto, do evento anual no âmbito 
do projeto “Boosting Employability and Empowering 
Social Engagement in High Education through Pro 
Bono”.  
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Organizou-se uma vez mais em 2021 o Dia do 
Voluntariado, que foi dedicado ao tema do 
voluntariado inclusivo, tendo incluído a atribuição de 
prémios para projetos de voluntariado.  

 
As atividades de voluntariado estudantil tutorial 
procuraram contribuir para minimizar dificuldades de 
aprendizagem dos alunos do ensino básico, 
facilitando a sua integração na escola e na turma com 
o intuito de evitar o abandono escolar e preparar os 
alunos para a tomada de decisões responsáveis, quer 
na escola, quer na sua vida pessoal e social. 

Também nesta dimensão é ainda de destacar o 
contributo das atividades de voluntariado U.Porto no 
contexto de parcerias institucionais locais (e.g., 
Banco Local de Voluntariado do Município de 
Matosinhos, Centro Social Paroquial Nossa Senhora 
da Vitória, Município do Porto e Agrupamentos de 
escolas de Aurélia de Sousa, Carolina Michaëlis, 
Eugénio de Andrade, Augusto César Pires de Lima, 
Rodrigues de Freitas) e nacionais (e.g., ORSIES, Rede 
Voluntariado no Ensino Superior) no âmbito da 
responsabilidade social. 

 

 

 

 

 

 

PRÉMIO CIDADANIA ATIVA 
EP7| TI1 | C6 

 

Em 2021 foi dinamizada mais uma edição do Prémio 
Cidadania Ativa da Universidade do Porto, uma 
iniciativa que premiou os estudantes que mais se 
destacaram na participação em atividades 
extracurriculares que desenvolvam práticas de 
cidadania ativa. Valorizou-se o mérito da participação 
estudantil em atividades e ações de cidadania ativa 
em quatro dimensões: na vertente humanitária ou 
solidária; no campo do empreendedorismo; na 
vertente pedagógica e no domínio desportivo ou 
ambiental. 

 

 

VALORIZAÇÃO DAS PESSOAS 
EP8| IP7 | C4 

 

Em 2021, a valorização das pessoas continuou a ser 
uma prioridade para a U.Porto. No que respeita ao 
corpo docente, sublinha-se o elevado número de 
contratações de Professores Auxiliares (superior a 
30), contribuindo para a renovação do corpo docente 
(média de 41 anos), e a conclusão de mais 28 
concursos de promoção às categorias de Professor 
Associado e de Professor Catedrático (artigo 77.º do 
Decreto-Lei de Execução Orçamental de 2019), 
aproximando a U.Porto do rácio previsto no ECDU, 
rácio que deverá, em termos globais, ser atingido 
com a aplicação do Decreto-Lei n.º 112/2021, de 14 
de dezembro.  

Nos investigadores, continuou a apostar-se no 
emprego científico e no combate à precariedade, 
com a contratação de quase 100 doutorados. 
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No que respeita ao pessoal não docente, promoveu-
se a avaliação de desempenho e a atualização do 
posicionamento remuneratório, incluindo por opção 
gestionária, bem como à atribuição de prémios de 
desempenho.  

Transversalmente, a oferta de formação relevante e 
diversificada foi uma prioridade. Prosseguiu-se, 
mesmo com as limitações decorrentes da pandemia, 
o programa Pausa Ativa. Apoiou-se o processo de 
criação do Grupo Constitutivo da Casa do Pessoal da 
Universidade do Porto através da disponibilização de 
instalações temporárias no edifício da Praça de 
Coronel Pacheco. 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE INVESTIMENTOS 
C1| C5 

 

O último ano registou um elevado nível de 
investimento, permitindo a conclusão das 
intervenções que constavam do acordo interorgânico 
de 2016 para a recuperação de património, incluindo 
a requalificação do Pavilhão de Escultura e a 
construção do Edifício de Conexão da FBAUP e a 
recuperação da Casa Burmester, assim como de 
outras intervenções de grande relevo. 

 

Neste contexto, foi realizada uma consulta 
transversal a todas as unidades orgânicas no sentido 
de aferir as necessidades de investimento para os 
próximos anos, que poderá traduzir-se, a breve 
trecho, na celebração de um segundo acordo 
interorgânico para a recuperação e património, 
procurando identificar as intervenções mais 
prioritárias e o volume de disponibilidades necessário 
para este efeito. 

 

SUSTENTABILIDADE 
C5 | C6 

 

A sustentabilidade continuou a ser um objetivo global 
da U.Porto, refletindo-se, sob diferentes vertentes, 
em todas as áreas de missão da Universidade. 
Sublinha-se o aprofundamento do compromisso com 
os ODS das Nações Unidas, sendo um dos principais 
prismas de planeamento e do reporte de atividades 
da Universidade. Assim, um número muito 
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significativo de atividades da U.Porto são já pensadas 
e avaliadas à luz do seu impacto nestes objetivos. 

Em termos de sustentabilidade social, merece 
destaque o continuado apoio a diversas instituições e 
iniciativas, incluindo a FAP, outrossim o cunho 
marcadamente social do programa de bolsas 
constante da candidatura da U.Porto aos programas 
Impulso Adultos e Impulso Jovens STEAM, bem como 
a forte aposta da Universidade na preparação de uma 
candidatura ambiciosa ao Programa Alojamento 
Estudantil a Custos Acessíveis. 

A sustentabilidade ambiental tem sido uma 
prioridade, visível não apenas nos projetos de 
investigação a U.Porto, mas também no forte 
investimento em eficiência energética, incluindo, 
entre várias iniciativas, a instalação de unidades de 
produção de energia fotovoltaica para autoconsumo. 

 

No plano orçamental, a U.Porto continuou a 
promover uma gestão prudente e equilibrada dos 
recursos financeiros, reforçando o resultado líquido e 
incrementando as disponibilidades 
(maioritariamente consignadas), 
concomitantemente com um aumento do 
investimento patrimonial, criando condições para a 
continuidade e expansão da Universidade, não 
obstante o atual contexto de elevada incerteza 

 

VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO EDIFICADO 
C5 

  

Em 2021 foi garantida a gestão e acompanhamento 
de diversas operações de empreitada (ações de 
continuidade e novas operações) nos diferentes 
Polos da Universidade, sendo merecedores de 
destaque as seguintes intervenções: 

- Conclusão da obra da FBAUP – Pavilhão de escultura 
e edifício de conexão. Trata-se de uma intervenção 
estratégica que visou a modernização integral do 

Pavilhão de escultura da FBAUP, dotando o edifício de 
condições adequadas ao desempenho da sua 
funcionalidade;  

- Pólo I - Instalação da UPdigital no Parcauto Sul. A 
empreitada de requalificação do edifício foi 
praticamente concluída no ano de 2021, sendo a 
receção provisória da obra realizada em janeiro de 
2022. Trata-se de uma intervenção relevante na 
medida que permitiu não só dotar a UPdigital de 
condições físicas ao desempenho da sua atividade, 
como também permitir libertar espaços no edifício 
histórico, os quais serão, futuramente adstritos à 
Reitoria e aos Museus; 

 

- Museus UP - Empreitada de requalificação das 
instalações do Museu História Natural e Ciência 
(Intervenção parcial II). Foi dado início à empreitada 
de requalificação das instalações do Museu de 
História Natural e Ciência, cujo término se prevê em 
junho de 2022; 

- Polo II - Empreitada do Parque Central da Asprela. 
Foi dada continuidade à intervenção no parque 
Central da Asprela, que permitirá criar uma área 
verde de referência na cidade, criando uma 
comunicação aprazível entres as diferes UOs 
instaladas na Asprela e contribuindo para a criação de 
um verdadeiro ambiente de campus universitário. 

 

Por outro lado, não descurando intervenções futuras, 
foram concluídos os seguintes projetos, cujo 
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arranque de obras deverá decorrer durante o ano de 
2022: FEP - Recuperação do Casario de Lamas; Pólo I 
-Recuperação do edifício Abel Salazar; CDUP - 
Remodelação das Bancadas; SASUP - Residência da 
Carvalhosa. 

 

Deverá ser realçado que os projetos de recuperação 
do Casario de Lamas, Recuperação do Edifício Abel 
Salazar e a construção da residência da Carvalhosa 
foram, ainda durante 2021, apresentaram 
candidatura a financiamento através dos 
mecanismos do Norte 2020 ou do PRR. 

Em matéria de definição estratégica de novos 
projetos no decorrer do ano de 2021, especial 
destaque para o novo edifício da FLUP, o Centro de 
Investigação de Saúde Humana e Animal e a 
reabilitação e manutenção de elementos de madeira 
no Edifício Histórico. Foram ainda desenvolvidas 
ações para desencadear a implementação de novos 
projetos, tais como a Residência de Estudantes da 
Boa Hora; Residência de Estudantes da FADEUP; 
remodelação do Edifício BOGA; intervenção de 
reabilitação do Pavilhão de Madeiras e Metais da 
FBAUP; reabilitação da Cobertura da FMDUP; 
reabilitação e conservação da Casa Primo Madeira 
(Círculo Universitário); e interação com a CMP no 
sentido de avaliar o desenvolvimento conjunto de 
residências estudantis.  

Dentro das diversas iniciativas de realçar os esforços 
desencadeados no sentido de aumentar a oferta de 
alojamento estudantil, promovendo assim a 
sustentabilidade e o bem estar no seio da U.Porto. 
Destaque também para o conjunto de reuniões que 
foram desencadeadas junto de todas as UO’s no 
sentido de avaliar as necessidades mais prementes 
no âmbito de ações de manutenção, recuperação ou 
expansão. Como já referido anteriormente, essas 
ações permitiram hierarquizar as intervenções que 
serão realizadas no futuro próximo em função da sua 
urgência e disponibilidade financeira da U.Porto. 

TRANSIÇÃO DE ESTUDANTES DE DIVERSOS MESTRADOS 

INTEGRADOS PARA AS NOVAS LICENCIATURAS E NOVOS 

MESTRADOS 
EI1| C3 

O Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, levou a 
que, na U.Porto, os ciclos de estudos integrados 
conducentes ao grau de mestre nas áreas de 
Engenharia (FEUP e FCUP) e de Psicologia (FPCEUP), 
fossem descontinuados, não podendo admitir novos 
estudantes nos mestrados integrados.  

 

O sistema de informação foi desenvolvido para 
suportar e automatizar, dentro das regras definidas, 
a transição dos estudantes para as novas 
licenciaturas ou mestrados. Esta operação complexa, 
requereu a alteração de vários módulos do Sigarra, 
desde a informação dos cursos e planos de estudos, à 
transição dos estudantes propriamente dita, e 
revisão da maioria dos processos académicos para 
contemplar as inscrições de acordo com as novas 
regras e procedimentos. A transição foi efetuada com 
sucesso para mais de 6.000 estudantes. 

 

PLATAFORMA DE GESTÃO DOS TRATAMENTOS DE DADOS 

PESSOAIS 
C2 | C3 

Foi concluída em 2021 uma plataforma para a gestão 
dos tratamentos de dados pessoais na U.Porto em 
conformidade com o RGPD. Esta plataforma dá 
suporte aos pedidos de esclarecimento internos, à 
análise de cláusulas contratuais, validação de novos 
tratamentos de dados, emissão de pareceres, 
comunicação de “data breaches” e ao exercício de 
direitos dos titulares dos dados, integrando os 
workflows necessários entre os diversos 
interlocutores destes processos. 
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PORTAL DE EDUCAÇÃO CONTÍNUA 
EI1| EP4| EP6| EP7 | C2 | C3 

 

Em 2021, prosseguiu-se a implementação do portal 
de Educação Contínua, que estará operacional no 1.º 
semestre de 2022, colocando a U.Porto 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 quadro de formação ao longo da vida. 
Este é um compromisso estratégico, refletido numa 
oferta extensa e diversificada de formação na qual se 
incluem as competências transversais também 
oferecidas aos cursos conferentes de grau.  

 

Este portal terá importância vital na divulgação, 
gestão e operacionalização das formações de 
educação contínua, em particular as formações do 
PRR Impulsos. O portal permitirá a vista integral da 
oferta formativa da U.Porto, em sede de educação 
continua, ou a oferta por cada uma das UOs, sendo 
possível ao utilizador aplicar vários filtros de pesquisa 
sobre o catálogo de formação, bem como visualizar 
informação sobre o corpo docente e o plano de 
formação. 

 

 

CONSOLIDAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO GIP 

(GESTÃO INTEGRADA DE PROCESSOS) 
C2 | C3 

O GIP entrou em produção em janeiro de 2021, com 
processos implementados relativos ao Serviço de 
Compras e Gestão Contratual, estando integrado com 
o módulo de pedidos de autorização de despesa.  

 

Os workflows implementados permitem realizar a 
validação dos pedidos ao nível dos requisitos legais, 
possibilitando assim validar os limites aplicáveis a 
fornecedores e o cumprimento da Lei do Orçamento 
do Estado, associar pedidos em procedimentos 
conjuntos, tratar pedidos plurianais, bem como a 
criação de documentação automatizada, permitindo 
concretizar ganhos de eficiência e de agilidade muito 
significativos, na gestão de processos administrativos 
complexos. 

 

CORREIO ELETRÓNICO UNIFICADO DA U.PORTO 
C2 | C3 

Foi aprovado um novo modelo de gestão centralizado 
de correio eletrónico transversal e harmonizado, 
capaz de oferecer a todos os membros da academia 
as mesmas funcionalidades, com melhorias 
substanciais em termos de qualidade e 
sustentabilidade do serviço, segurança e fiabilidade a 
médio e longo prazo. A solução inclui a migração das 
caixas de correio eletrónico de todos os estudantes 
para a cloud, o aprovisionamento “onprem” do 
correio eletrónico unificado e a sua integração com o 
ecossistema de serviços Office 365, para docentes, 
investigadores e técnicos. Em 2021 realizou-se a 
migração das caixas de correio de todos os 
estudantes. Iniciou-se ainda a migração das caixas de 
correio e atualização de serviços Office 365 para 
todos os trabalhadores, um processo mais complexo 
que se espera concluir em 2022. 
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CONSELHO GERAL  
C1 | C2 

 

Em 2021 conclui-se o processo de constituição do 
Conselho Geral da U.Porto para o próximo 
quadriénio. 

Depois das eleições de 15 de junho último terem 
determinado os 12 representantes dos docentes e 
investigadores e o representante do pessoal não 
docente no Conselho Geral, coube a estes 
conselheiros e aos quatro representantes 
dos estudantes eleitos em novembro de 
2020 escolher as seis personalidades cooptadas que 
completam a composição do Conselho Geral da 
Universidade do Porto. 

No seguimento deste processo, Fernando Freire de 
Sousa foi eleito o Presidente do Conselho Geral, que 
sucede assim a Artur Santos Silva. 

 
O Conselho Geral é um dos principais órgãos de 
governo da Universidade, tendo entre as suas 
competências a eleição do Reitor e, sob proposta 
deste, aprovar as linhas gerais de orientação da 
instituição no plano científico, pedagógico, financeiro 
e patrimonial. 

 

PLANO ESTRATÉGICO U.PORTO 2030 
C1 | C2 

 

O Plano Estratégico é um instrumento fundamental 
para concretizar a visão da U.Porto. Pela primeira vez, 
a proposta de plano estratégica discutida ao longo de 
2021 apresenta um horizonte temporal mais alargado 

do que o habitual quadriénio, em alinhamento com 
os principais documentos de política europeia e 
nacional. O Plano partiu de uma discussão 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.  

Em 2021 realizou-se um inquérito com o objetivo de 
identificar o posicionamento atual e futuro das 
Unidades Orgânicas, Entidades Participadas e 
Serviços Autónomos e, globalmente, da 
Universidade, em termos de objetivos e metas 
estratégicas para o horizonte 2030. 

 

 

O processo evidenciou uma diversidade de 
perspetivas sobre o futuro da Universidade e sobre as 
áreas de intervenção prioritárias. Alguns objetivos 
estratégicos estão mais consolidados, com 
contributos muito fortes já no presente, como por 
exemplo, “Promover a formação integral dos 
estudantes” na área da Educação e Formação, 
existindo outros com uma maior margem de 
evolução, como “Reforçar a presença dos alumni na 
vida da Universidade”.   
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A diversidade de perspetivas, evidenciou-se também 
ao nível das metas estratégicas, sendo a meta “75% 
Ações de formação ou cursos não conferentes de 
grau em e-learning/blended learning” a que registou 
um maior potencial contributo, considerando um 
horizonte temporal até 2030, por parte das UOs. 

 

Um vez concluída a discussão e avaliação do Plano 
Estratégico U.Porto 2030 no seio da comunidade 
U.Porto, espera-se em 2022 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. 

 

SERVIÇOS DE APOIO 
C1 | C2 | C4 

 

O investimento nos serviços de apoio tem permitido 
incrementar a eficiência dos processos e potenciar a 
ação das áreas core da Universidade. Em 2021, foram 
adotadas inúmeras medidas de informatização e 
automatização que permitem a recolha, tratamento 
e segurança de maiores volumes de informação com 
maior celeridade, a disponibilização de melhor 

informação de gestão (e.g. relatórios de contas 
trimestrais), a otimização de recursos através de 
sinergias e de maior colaboração entre entidades, o 
cumprimento de todos os preceitos legais (e.g. 
prestação de contas, faturação eletrónica) e uma 
maior satisfação das nossas pessoas (e.g. 
acolhimento a novos trabalhadores, plano de 
formação). 
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3.2. DESTAQUES FACULDADES 

FADEUP - FACULDADE DE DESPORTO DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
EI1 | EP5 | EP6 | EP8 | II1 | IP4 | IP6 | IP7 | IP8 
| TP7 | C1 | C3  

 

Procedeu-se à abertura de concursos de lugares para 
professores auxiliares. Procurou-se manter o 
envolvimento de especialistas de prestígio 
internacional no processo de supervisão dos 
estudantes de doutoramento e de pós-
doutoramento. Manteve-se a promoção de eventos 
internacionais e procurou-se reforçar a implantação 
internacional da rede de docentes investigadores na 
comunidade científica internacional. 

Procurou-se promover o regime de ensino e 
aprendizagem à distância através da modalidade 
online, com recurso a plataformas de e-learning e b-
learning, o que permitiu aumentar a participação de 
colegas internacionais neste processo. 

Promoveu-se a adesão e aumento das competências 
dos docentes relativamente à utilização das 
ferramentas indispensáveis para o desenvolvimento 
de programas de formação à distância. Definiu-se as 
estratégias de e-learning mais adequadas para o 
efeito. 

 

INVESTIGAÇÃO 
EF2 | EF3 | EP4 | EP5 | EP6 | EP8 | EP10 | II1 | 
IF2 | IF3 | IP4 | IP5 | IP6 | IP7 | IP8 | TI1 | TF2 | 
TF3 | TP4 | TP5 | TP7 | C1 

 

Manteve-se a promoção de sinergias entre as 
unidades de investigação da FADEUP e da U.Porto e 
de outras universidades nacionais e internacionais  
para a criação de novas oportunidades e de nova 
visibilidade internacional. 

 
Parcerias de Investigação FADEUP 

Foram incentivados os programas de iniciação à 
investigação e de captação de jovens talentos para a 
investigação ao nível dos primeiros ciclos. Promoveu-
se o envolvimento de todos os agentes da FADEUP, 
no processo de desenvolvimento de estratégias de 
investigação, aliando-os à capacidade da U.Porto 
nesse mesmo processo. 

 
Captação de novos talentos 

Foi dada continuidade à preparação e organização de 
conferências e seminários nacionais e internacionais. 

 
Organização de conferências e seminários 

Procurou-se promover o aumento no número de 
candidaturas a projetos de investigação nacionais e 
internacionais com financiamento externo tendo, no 
entanto, diminuído o número de programas 
financiados. Procurou-se criar condições para 
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aumentar a prestação de serviços remunerados à 
comunidade. 

Manteve-se a 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 de indexação 
internacionais. A FADEUP incrementou a produção e 
a divulgação científica no espaço nacional, mas 
sobretudo internacional. 

 

TERCEIRA MISSÃO 
EI1 | EF2 | EF3 | EP4 | EP5 | EP6 | EP9 | IF2 | IF3 
| IP4 | IP5 | IP6 | IP8 | TI1 | TF2 | TF3 | TP4 | 
TP5 | TP6 | TP7 | C2 | C6 

 

Procurou-se concorrer a financiamento nacional e 
internacional de projetos de investigação e 
intervenção, bem como reforçar a entrada de verbas 
decorrentes da prestação de serviços à comunidade. 

 
Terceira Missão 

Manteve-se, dentro dos condicionalismos impostos 
pela pandemia, a promoção de programas de 
intervenção comunitária com diferentes objetivos 
(e.g., melhoria do rendimento desportivo, promoção 
da inserção social, promoção da saúde, recreativo, 
terapêutico). 

Procurou-se consolidar os mecanismos de 
comunicação e de interação com as estruturas 
associativas, profissionais e empresariais que operam 
nos diferentes contextos relacionados com o 
Desporto, promovendo a divulgação da qualidade e 
da utilidade da atividade desenvolvida na FADEUP. 

Procurou-se sensibilizar a comunidade académica 
para uma maior participação no voluntariado 
universitário. Incentivou-se igualmente ao 

envolvimento de estudantes e docentes nos 
programas de intervenção comunitária. 

Estimulou-se as 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, numa lógica de colocar o conhecimento ao 
serviço da sociedade. 

 

CAPACIDADES 
EI1 | EP4 | EP6 | EP8 | IP5 | TP4 | C1 | C3 | C4 | 
C5 

 

Foram garantidas as condições para a progressão dos 
funcionários docentes e não docentes. 

Foram definidos e adaptados os planos de resposta à 
emergência, assegurando a manutenção dos 
mecanismos técnicos, de formação e informação dos 
colaboradores sobre este tema. 

Foram iniciadas as obras de um novo auditório, de 
forma a aumentar a capacidade letiva da FADEUP. 

 
Infraestruturas de Apoio ao Ensino 

Promoveu-se a interligação entre as diferentes 
estruturas de direção da FADEUP e dos ciclos de 
estudo em funcionamento, em alinhamento com o 
modelo funcional da U.Porto em atividade. 

Melhorou-se a qualidade das ferramentas 
atualmente disponíveis, bem como a capacidade de 
resposta face a eventuais falhas, articulando com os 
serviços centrais da U.Porto, de forma a potenciar 
todo o conhecimento existente. 
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PRÉMIOS E RECONHECIMENTOS 

Professor João Paulo Vilas-Boas distinguido com o 
Geoffrey Dyson Award 2022. 

 
Prémio Geoffrey Dyson Award 2022 

Professor Rui Garcia é Doutor Honoris Causa da 
Universidade do Estado do Amazonas. 

 
Rui Garcia Doutor Honoris Causa da Universidade do Estado do 

Amazonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4th SCS Annual Conference distingue docente (Prof. 
João Paulo Vilas-Boas - Membro Honorário da 
Strength and Conditioning Society) e doutorando 
FADEUP (Klaus Magno Becker - Young Investigator 
Award 2021). 

 
4th SCS Annual Conference distingue docente e doutorando 

FADEUP 
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FAUP - FACULDADE DE ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
EI1 | EF3 | EP4 | EP5 | EP6 | EP7 | EP8 | EP10  

 

Aprovação de um BIP - Blended Intensive Programme 
(ERASMUS), coordenado pela FAUP, com as 
Universidades de Valência, Atenas, Toulouse, 
Bolonha e Zagreb, integrado no consórcio NEB Goes 
South, a realizar paralelamente com outros BIPs 
promovidos por cada uma das universidades 
parceiras. Este consórcio tem como principal objetivo 
criar uma visão, a partir do Sul da Europa, dos 
objetivos da New European Bauhaus, contribuindo 
para uma Europa neutra, em termos de emissões, até 
2050. 

 

 
https://www.up.pt/neb-goes-south/ 

Integração da FAUP como instituição parceira no 
Projeto “CoVHer - Computer-based visualization of 
architectural cultural heritage” financiado pelo 
Erasmus+ Cooperation partnerships in higher 
education (KA220). Coordenado pela Universidade de 
Bolonha, envolve ainda as seguintes organizações 

parceiras: HS Mainz, Politécnico de Varsóvia, UA 
Barcelona, Tempesta Media SL, IGSD EV. 

Nova edição da unidade de formação contínua 
“Património e Paisagem. Gestão, Análise, Projeto”, 
no âmbito do programa InovPed, integrada na 
cátedra UNESCO. 

 
Património e Paisagem. Gestão, Análise, Projeto | INOVPED 

Aprovação de duas Unidades Curriculares InovPed da 
FAUP: “Cultura Digital Espaço(s) de Habitar”, 
coordenada pela FAUP em parceria com a FBAUP, 
FEUP e Universidade de Lisboa e “Saúde, Bem-Estar e 
Arquitetura” coordenada pela FMUP, em que a FAUP 
é parceira, juntamente com a FCUP e o ISPUP. 
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Unidades Curriculares InovPed da FAUP: “Cultura Digital Espaço(s) 

de Habitar” e “Saúde, Bem-Estar e Arquitetura” 

Criação e aprovação pela A3ES do novo Ciclo de 
Estudos de Mestrado Profissionalizante em Inovação 
Digital e Práticas de Projeto, em colaboração com o 
ISCTE-IUL, com abertura prevista para o ano letivo 
22/23. 

 

INVESTIGAÇÃO 
EI1 | EF3 | EP4 | EP5 | EP6 | EP7 | EP8 | EP9 | 
EP10 | II1 | IF2 | IF3 | IP4 | IP5 | IP6 | IP7 | IP8 

  

Aprovação do projeto “African-Asian-European 
Encounters: Cultural Heritage and Ports of Call in the 
Indian Ocean during the Early Modern Period” no 
âmbito do programa “Projetos em todos os Domínios 
Científicos” modalidade IC&DT. 

Aprovação, pela FCT, do projeto ‘Siza Baroque’ 
através do Concurso de Projetos de Investigação 
Científica e Desenvolvimento Tecnológico no Âmbito 
da Arquitetura de Álvaro Siza Vieira de 2019. 

 

 
Projeto ‘Siza Baroque’ | Concurso de Projetos de Investigação 

Científica e Desenvolvimento Tecnológico no Âmbito da 
Arquitetura de Álvaro Siza Vieira de 2019 

Aprovação do projeto “Atlas of Architectural Heritage 
Design: contributions from the School of Porto (1980-
2020)”, em sede de candidatura FCT a todos os 
domínios científicos e Concurso Estímulo Científico 
Individual. 

Aprovação do projeto ‘Siza ATLAS: filling the gaps for 
World Heritage’ no Concurso de Projetos de 
Investigação Científica e Desenvolvimento 
Tecnológico no âmbito da Arquitetura de Álvaro Siza 
Vieira de 2019, coordenado pelo ISCTE e com a 
participação da FAUP. 

Projeto ‘A Monumentalidade Crítica de Álvaro Siza’ 
aprovada no Concurso de Projetos de Investigação 
Científica e Desenvolvimento Tecnológico no âmbito 
da Arquitetura de Álvaro Siza Vieira de 2019, 
coordenado pelo ISCTE e com a participação da FAUP. 

 

TERCEIRA MISSÃO 
TI1 | TF3 | TP4 | TP5 | TP6 | TP7 | TP8 

 

Instalação definitiva do CEFA no edifício das 
Cavalariças. Início dos projetos encomendados pelo 
ICBAS e pela FLUP. 
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Reabilitação do prédio n.º 9 da Rua Alexandre Braga, Estudo de 

cor para o alçado poente | CEFA 

Realização de 68 aulas abertas, 59 no âmbito do 
Mestrado Integrado em Arquitectura, 7 do Programa 
de Doutoramento em Arquitectura, e 2 do MIArq e 
PDA. 

 
Exposição Anuária'21 | Fotografia de Egídio Santos / FAUP 

Realizaram-se na FAUP 7 exposições, das quais se 
destaca a Exposição 'Adalberto Dias. espaços 
construídos', realizada em parceria com o 
Departamento de Arquitectura da Universidade de 
Bolonha, Campus de Cesena. 

 
Exposição 'Adalberto Dias. espaços construídos' | Fotografia: DR 

Foi dado seguimento à programação do 40.º 
aniversário da FAUP com a realização de várias 
exposições, conferências, encontros e ações de 
partilha nas redes sociais. Destaca-se a realização do 
Seminário “Porto 2021, 20 anos depois”, a partir da 
memória recente da Porto 2001, Capital Europeia da 
Cultura. 

 
Cartaz do Seminário “Porto 2021, 20 anos depois" 

A FAUP, em conjunto com as Faculdades de Ciências, 
de Letras e de Ciências da Nutrição e Alimentação, 
promoveu um conjunto de ações públicas de 
contestação à proposta de traçado, cota e perfil da 
ponte e acessos da nova travessia do Metro sobre o 
Rio Douro. 
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Sobreposição da nova travessia do Metro no Pólo do Campo 

Alegre | DR 

 

CAPACIDADES 
C2 | C3 | C4 | C5 | C6 

 

Instalação de televisores e minicomputadores nas 
salas de aulas. 

 
Sala de Projecto 1 na FAUP | DR 

Reabilitação de diversos espaços da FAUP, dos quais 
se destaca a reabilitação da rede elétrica das 
Cavalariças para instalação do CEFA. 

Atribuição de prémios de desempenho e alterações 
de posicionamento remuneratório em sede SIADAP e 
SIADUP. 
Promoveu-se a frequência de ações de formação pelo 
pessoal não docente nas áreas das Ciências 
Documentais, da Comunicação e das Finanças. 

Manutenção do regime de trabalho híbrido com 
fixação de escalas de teletrabalho em regime de 
rotatividade e/ou equipas espelho, de forma a reduzir 
substancialmente o número de pessoas nos espaços 
da Faculdade. 

Realizaram-se diversas diligências junto da LIPOR, em 
conjunto com a AEFAUP, para integrar soluções para 
a reciclagem, designadamente colocação de 
ecopontos e gestão dos lixos. 

 

PRÉMIOS E RECONHECIMENTOS 

Medalha de Mérito (Grau Ouro) da Câmara Municipal 
do Porto | Alexandre Alves Costa e Manuel Fernandes 
de Sá. 

Prémio 'Melhor Artigo 2020' Revista Finisterra | Nuno 
Travasso, Aitor Varea Oro, Mariana Ribeiro de 
Almeida e Luísa Sousa Ribeiro. 

Prémios FAD 2021 | José Miguel Rodrigues e Nuno 
Melo e Sousa. 
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FBAUP - FACULDADE DE BELAS ARTES DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
EI1 | EF3 | EP4 | EP6 | EP7 | EP10  

 

Todos os ciclos de estudos conferentes de grau – 
primeiros, segundos e terceiros ciclos - foram 
submetidos a avaliação. 

Foi proposta a criação de novos ciclos de estudos 
conferentes de grau: 1º ciclo em “Desenho” e 2º ciclo 
em “Ilustração, Edição e Impressão”. 

Criação de novo curso, não conferente de grau (em 
parceria com a FCUP) – curso de   especialização em 
“Design e Visualização da Informação”. 

Candidatura ao PRR – “Impulso Adultos”: 
- Curso de Especialização em “HCD & UX - Human 
Centred Design & User Experience”; 
- Curso de Formação Contínua “Fotografia de obras 
de arte”; 
- Curso de Formação Contínua “Design, Edição e 
Gestão de Publicações Digitais e Comunicação 
Online”; 
- Curso de Formação Contínua “Princípios do design 
para uma comunicação eficaz”. 
Candidatura ao PRR – “Impulso Jovens STEAM”: 
- Curso de 1º ciclo em “Desenho”. 

 

INVESTIGAÇÃO 
EI1 | EF3 | EP4 | EP5 | EP6 | EP7 | EP8 | EP10 | 
II1 | IF2 | IF3 | IP4 | IP5 | IP6 | IP7 | IP8 | TI1 | 
TP4 | TP5 | TP7 | C6 

 

“DRAWinU — Desenhar entre Fronteiras na 
Universidade — Aprendizagem, Investigação e 
Comunicação pelo Desenho na Universidade” 
[PTDC/ART-OUT/3560/2021].  
Entidade Financiadora: FCT. 
Equipa: Mário Bismarck (IR; i2ADS/FBAUP); Paulo Luís 
Almeida (Co-IR; i2ADS/FBAUP); Cláudia Amandi 
(i2ADS/FBAUP); Flávia Costa (i2ADS); Joaquim Jorge 
Marques (i2ADS/FBAUP); Pedro Alegria 

(i2ADS/FBAUP); Sílvia Simões (i2ADS/FBAUP); Vasco 
Cardoso (i2ADS/FBAUP); Vítor Silva (i2ADS/FAUP); 
Helena Matos (FCUP); Maria Manuela Lopes (i3S); 1 
bolseiro e 1 investigador/investigadora a contratar.  
Orçamento total financiado: 232 473,86€.  
Duração: 15.01.2021- 15.10.2024 (36 meses). 

“CREAT_ED — The Historicization of the Creative 
Child in Education [EXPL/CED-EDG/0824/2021]”. 
Entidade Financiadora: FCT. 
Equipa: Catarina Martins (IR; i2ADS/FBAUP); Catarina 
Almeida (i2ADS/FBAUP); 2 bolseiras a contratar.  
Orçamento total financiado: 49 961,37€.  
Duração: 01.01.2022-30.06.2023 (18 meses). 

Participação no projeto: 
“Arts and Crafts Aujourd'hui” [2021-1-FR01-KA220-
HED-000032240]. 
Entidade Financiadora: ERASMUS+ 
Instituição principal: Cité du Design-Ecole Superieure 
d'art et de Design; 
Instituições participantes: Academie Royale des 
Beaux-Arts de Bruxelles Ecole Superieure des Arts; 
Universidade de Porto (i2ADS); Vysoka Skola 
Vytvarnych Umeni V Bratislave; Université du Quebec 
A Montreal *Uqam; Institut National des Beaux Arts.  
Equipa i2ADS: Francisco Laranjo; Domingos Loureiro; 
Teresa Almeida; Susana Piteira. 

“7ei_ea — VII Encontro Internacional sobre Educação 
Artística. Práticas e Epistemologias do Ensino 
Artístico na CPLP: casos de Cabo Verde e 
Moçambique” (04-06.10.2021, Mindelo, Cabo 
Verde). 
A partir de um relacionamento iniciado em 1996, o 
‘IDENTIDADES_movimento intercultural’ estabeleceu 
cumplicidades com instituições educativas dentro da 
CPLP. Desde então o IDENTIDADES_Colectivo de 
Acção/Investigação (ID_CAI), do Instituto de 
Investigação em Arte, Design e Sociedade (i2ADS), 
sediado na Faculdade de Belas Artes da Universidade 
do Porto (FBAUP), assumiu a organização bienal de 
um encontro descolonial, de reflexão e discussão 
sobre a complexidade que a Educação Artística nos 
países envolvidos enfrenta. 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021   

ATIVIDADES 2021 - DESTAQUES  83 

 
7ei_ea — VII Encontro Internacional sobre Educação Artística. 
Práticas e Epistemologias do Ensino Artístico na CPLP: casos de 

Cabo Verde e Moçambique” (04-06.10.2021, Mindelo, Cabo 
Verde) – Fotografia i2ADS 

Participação nos projetos: 
- 2SMART — Engineered Smart materials for Smart 
citizens [NORTE-01-0145-FEDER-000054]. 
Financiamento: NORTE-45-2020-75 “Projetos 
Estruturados de I&D&I – Horizonte Europa” (CCDR-
Norte) 
Instituição principal: LEPABE (FEUP). 
Instituições parceiras: LSRE-LCM (FEUP), CEFT (FEUP), 
i2ADS (FBAUP). 
Equipa i2ADS: Miguel Carvalhais (i2ADS/FBAUP); 
Pedro Amado (i2ADS/FBAUP); 2 bolseiros. 
Orçamento i2ADS: 58 724,81€ 
Período: 01.04.2021- 31.03.2023 (24 meses) 
- SHS — Soil health surrounding former mining areas: 
characterization, risk analysis, and intervention 
[NORTE-01-0145-FEDER-000056]. 
Financiamento: NORTE-45-2020-75 “Projetos 
Estruturados de I&D&I – Horizonte Europa” (CCDR-
Norte) 
Instituição principal: ICT/FCUP. 
Instituições parceiras: CERENA/FEUP; CIQUP/FCUP; 
IS-UP/FLUP; i2ADS/FBAUP. 
Equipa i2ADS: Graciela Machado (i2ADS/FBAUP); 
Carla Cruz (i2ADS/FBAUP); Domingos Loureiro 
(i2ADS/FBAUP); Miguel Leal (i2ADS/FBAUP); Susana 
Soares; 1 bolseiro. 
Orçamento i2ADS: 38 307,35€ 
Período: 01.04.2021- 31.03.2023 (24 meses) 

 

 

 

 

 

 

 

TERCEIRA MISSÃO 
EI1 | EP4 | EP5 | EP6 | EP7 | EP8 | EP9 | EP10 | 
IP4 | IP5 | IP6 | IP8 | TI1 | TF3 | TP4 | TP5 | TP6 
| TP7 | C2 | C3 

 

Submissão de 3 propostas no âmbito da convocatória 
“Incentivos RI”, promovida pelo Serviço de Relações 
Internacionais da U. Porto: 
1. Walking Art Maps; 
2. Guia de boas-vindas para estudantes de 
mobilidade internacional; 
3. Mobilidade a Dublin, estúdios de animação 
Cartoon Saloon. 

Programação do Pavilhão de Exposições da FBAUP: 
– “Vistas de exposição – Exposições Magnas da ESBAP 
[1952-1968]” – 26 de Novembro de 2020 até 31 
Março de 2021. Exposição desenvolvida em parceria 
com a Fundação Manuel Leão, Casa da Imagem;  
– “Opacidade da água” – 14 de Maio a 1 de Outubro 
de 2021. Exposição desenvolvida em parceria com a 
Ciclo Bienal de Fotografia do Porto. 
– “Impressões da Naturália: Ensaios entre jardins” – 3 
de Novembro de 2021 até 21 de Janeiro de 2022. 
Exposição desenvolvido em parceria com a Faculdade 
de Belas Artes da Universidade de Barcelona, 
projecto HerbArt, e Museu de História Natural da 
Universidade do Porto: Galeria da Biodiversidade. 

 
“Opacidade da água” - Exposição desenvolvida em parceria com a 

Ciclo Bienal de Fotografia do Porto 

Concepção e coordenação do webinar internacional 
destinado a estudantes de Artes e Humanidades e 
empresas start-up: “Entrepreneurship in a Post-
COVID World: envisioning from recent experience 
and preparing for the unexpected. Arts and 
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Humanities Entrepreneurship Hubs”, Erasmus+, 
Universidade do Porto, janeiro de 2021. 
https://www.artshumanitieshub.eu/ 

– Exposição de Investigação “Ver, querer ver, dar a 
ver / Desenhar entre fronteiras na Universidade do 
Porto”, 15 de julho a 25 de setembro de 2021, 
Reitoria da Universidade do Porto; 
– “Da Engenharia às Ciências, das Letras a Medicina, 
do Desporto à Arquitetura Ver, querer ver, dar a ver / 
Desenhar entre fronteiras na Universidade do Porto”. 
Exposição de desenhos produzidos por estudantes, 
docentes e investigadores das mais diversas áreas do 
saber, com exceção de Belas Artes. 
– Exposição “Threads of a Legacy: Towards a 
pedagogical heritage in Art and design”. Exposição 
organizada no âmbito do projeto de investigação 
Transferência de Sabedoria: Contributos para a 
inscrição científica de legados individuais em 
contextos de reforma universitária e científica nas 
artes e design.  Reitoria da Universidade do Porto, 13 
a 27 de maio de 2021. 
– Ciclo de Exposições “O Desenho contemporâneo 
em diálogo com a obra de Abel Salazar”. Casa-Museu 
Abel Salazar, Matosinhos. 

 
“O Desenho contemporâneo em diálogo com a obra de Abel 

Salazar”, exposição de Paulo Almeida 

“Design para os próximos 100 anos – Prémio Adico”. 
Projetos dos estudantes do Mestrado de Design 
Industrial e Produto (UC Projeto Industrial – Ramo 
Industrial) em parceria com a empresa ADICO. 

 

CAPACIDADES 
EI1 | EF2 | EP4 | EP8 | II1 | IP4 | C2 | C4 | C5 | 
C6 

 

Qualificação do corpo docente: abertura de 
concursos para contratação de dois professores 
auxiliares e um professor associado para o 
departamento de Design; dois professores auxiliares 
para o departamento de Artes Plásticas; um professor 
auxiliar para o departamento de Desenho. 

Qualificação do pessoal não-docente: abertura de 
concurso para um dirigente intermédio de terceiro 
grau para os Serviços Académicos, para um dirigente 
intermédio de terceiro grau para os Serviço de Gestão 
do Património, Manutenção, Logística e Sistemas 
Informáticos, um técnico superior para o Serviço de 
Comunicação, um técnico superior (tempo parcial) 
para Oficina de Vidro e um técnico superior (tempo 
parcial) para Oficina de Cerâmica. 

Conclusão da obra de reabilitação do Pavilhão de 
Escultura e Pintura e de construção da Torre de 
Conexão. 

 
Pavilhão de Escultura e Pintura, Torre de Conexão, 2021 – 

fotografia de Ivo Tavares 

 

PRÉMIOS E RECONHECIMENTOS 

Prémio Viana de Lima, no âmbito do Mestrado em 
Artes Plásticas. Atribuído ao estudante João Miguel 
Faria Ramos. 

Prémio Infanta Dona Maria Francisca — premeia 2 
obras no âmbito do Mestrado em Artes Plásticas da 
FBAUP. Atribuído aos estudantes Mariana Esteves 
Pereira e João Miguel Faria Ramos. 

Prémio “Árvore das Virtudes” – Concurso de Artes 
Visuais. Prémio atribuído à estudante Rosinda Maria 
Terroso Casais. 
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FCNAUP - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
EI1 | EF2 | EF3 | EP4 | EP5 | EP6 | EP7 | EP9 | 
EP10 | II1 | IP4 | IP5 | IP8 | TP8 | C6 

 

Os Segundos Ciclos de Estudos em Nutrição 
Comunitária e Saúde Pública e em Nutrição Pediátrica 
abriram a sua 1.ª edição nos anos letivos 2020/2021 
e 2021/2022, respetivamente. Relativamente ao 
Mestrado em Educação Alimentar, foi deliberado 
adiar a 1.ª edição para o ano letivo 2022/2023, dado 
haver em 2021/2022 um Mestrado a iniciar (o 
Mestrado em Nutrição Pediátrica), aliado a um novo 
plano de estudos da Licenciatura em Ciências da 
Nutrição a entrar em vigor em 2021/2022, assim 
como ao cenário de pandemia no nosso País. Estas 
razões motivaram a decisão de prorrogação da 1.ª 
edição para o ano letivo seguinte. 

 
Sessão de abertura do Mestrado em Nutrição Pediátrica, 1.ª 

edição em 2021/2022, em parceria com a Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto e Escola Superior de Enfermagem do 

Porto 

Criação do "Regulamento pedagógico e de avaliação 
do aproveitamento dos estudantes", pelo C. 
Pedagógico da FCNAUP, que especifica as normas e 
orientações relativas ao Conselho Pedagógico e a 
várias componentes do processo pedagógico, 
incluindo as atividades gerais de avaliação do 
aproveitamento dos estudantes. Aprovação de 
medidas propostas pelo C. Pedagógico para melhorar 
a taxa de participação dos estudantes da FCNAUP no 

preenchimento dos Inquéritos Pedagógicos e para 
divulgar e reaproveitar os resultados obtidos, das 
quais se destacam: auscultação regular de 
comunidade académica sobre o funcionamento de 
cada curso; acompanhamento de casos identificados 
de insucesso escolar; inclusão nos relatórios de UC e 
de curso de uma reflexão pelos regentes e pelo 
diretor de curso, respetivamente, sobre os resultados 
obtidos nos inquéritos pedagógicos nos campos para 
preenchimento de  "Comentários"; e análise 
semestral pelo C. Pedagógico dos resultados dos 
inquéritos pedagógicos e dos relatórios produzidos 
pelos diretores de curso sobre o funcionamento dos 
cursos. 

 
Época de avaliação na FCNAUP 

A FCNAUP organizou a 1.ª edição da EUGLOH 
Summer School - Nutrition and Food Sciences: The 
role of the academy to promote Health", que contou 
com 120 participantes das diferentes instituições 
parceiras do consórcio, sendo que 71 obtiveram 
certificado de participação; nomeação do diretor da 
FCNAUP como responsável científico da WP2 do 
EUGLOH. 
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EUGLOH Summer School 2021 

A promoção de competências transversais está 
patente em várias Unidades Curriculares(UC) de 2.º e 
3.º Ciclo, nomeadamente as UCs de preparação para 
Dissertação, Estágio ou Projeto. No âmbito do 1.º 
Ciclo, a UC Estágio dinamizou vários seminários 
dirigidos aos estudantes finalistas, com ênfase nas 
atividades de pesquisa e report científicos e recolha e 
análise estatística de dados de investigação. Acresce 
que entrou em funcionamento a UC Competências 
Transversais, resultante do processo de 
restruturação do 1.º Ciclo em Ciências da Nutrição. 
No âmbito da promoção de competências 
transversais na área da literacia da informação, o 
SDI.Biblioteca colaborou na dinamização de 13 
edições de formações dirigidas aos estudantes de 1.º, 
2.º e 3.º ciclos da FCNAUP, com o total de 27 horas de 
formação anuais, o que representa um ligeiro 
aumento em relação ao ano anterior. 

 
Competências transversais na FCNAUP 

A FCNAUP apoiou o Programa de Mentoria da 
FCNAUP através de organização de reuniões e 
sessões de formação (Sessão de formação para 
mentores FCNAUP 2021-2022; outubro 2021, entre 
outros) e de apoio aos Mentores Coordenadores 

FCNAUP com a partilha e troca de ideias para a 
promoção do respetivo programa ao longo do ano 
2021; e apoiou o Programa Transversal de Mentoria 
Interpares da U.Porto através da participação em 
reuniões e encontros de formação (workshop 
“Desafios da Mentoria U.Porto em Tempos de 
Pandemia”; II Encontro da Mentoria U.Porto; 
reuniões  da Comissão Coordenadora Transversal do 
Programa de Mentoria UP;  Ação de Formação 
“Programa Transversal de Mentoria Interpares da U. 
Porto (Mentoria U. Porto) – Princípios Orientadores e 
Modos de Funcionamento”; entre outros). 

 
Mentoria na FCNAUP 2021 

 

INVESTIGAÇÃO 
II1 | IF2 | IF3 | IP4 | IP5 | IP6 | IP7 | IP8 | TI1 | 
TP5 

 

Foi atualizado o estudo "Contributo para a análise da 
produção científica da FCNAUP; 2010-2019", 
elaborado com o objetivo de avaliar a produção 
científica de docentes e investigadores da FCNAUP e 
consolidar o mapeamento das áreas científicas, 
efetuado em 2019, bem como as áreas estratégicas 
prioritárias, propostas em 2020 pelo C.Científico da 
FCNAUP em “Estratégia para a investigação científica 
da FCNAUP (2020/2025)”. 
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Mapa científico da FCNAUP. (Fonte: estudo “Contributo para a 

análise da produção científica da FCNAUP; 2010-2019”, realizado 
por FCNAUP.SDI.) 

Verificou-se a divulgação de instrumentos de 
financiamento junto da comunidade de 
docentes/investigadores (50 divulgações na área das 
Ciências da Nutrição e 258 divulgações com temática 
interdisciplinar, do interesse da FCNAUP) e a 
submissão de candidaturas a financiamento (8 
candidaturas). 
Aproveitaram-se as sinergias decorrentes da 
colaboração no ensino com outras UOs da U.Porto e 
de outras Universidades para desenvolver e preparar 
projetos de investigação conjuntos, como o iMC salt, 
o FRESAN ou o AGRIFOOD, ou projetos com a 
indústria, como o cLabel+. Em 2021, docentes da 
FCNAUP participam em 21 projetos com 
financiamento. 

 
Conferência de encerramento do Projeto IMC Salt 

Projetos da FCNAUP:  1.AGRIFOOD-XXI; 2.Best-
ReMaP; 3.cLabel+; 4.UPPER; 5.EU Menu phase 2; 6. 
Risk assessment related to food additives and 
contaminants exposure during infancy and 
adolescence; 7.FRESAN; 8.HEALTH-UNORTE: Setting-

up biobanks and regenerative medicine strategies to 
boost research in cardiovascular, musculoskeletal, 
neurological, oncological, immunological and 
infectious diseases; 9.iMC Salt; 10.MIND-Matosinhos: 
Multiple Interventions to Prevent Cognitive Decline 
Implementação de intervenções não-farmacológicas 
na prevenção do declínio cognitivo no concelho de 
Matosinhos; 11.One Health in practice; 12. 
SafeWater: aprendizagem ativa para fomentar a 
literacia em microbiologia e segurança alimentar. 
Projetos nos quais participam docentes da 
FCNAUP:1."Body and Brain"; 2.DietImpact ; 
3.FOCAcCia; 4.FEEDcities; 5.Modelação, dinâmica e 
jogos; 6.NEWFOOD; 7.Desenvolvimento e validação 
de um instrumento baseado em fotografias para 
avaliar literacia nutricional; 8.Portuguese Dietary 
Survey (2012-2015); 9. PLATE. 

 

TERCEIRA MISSÃO 
EP4 | EP5 | EP6 | EP9 | EP10 | IP5 | IP8 | TI1 | 
TP4 | TP5 | TP6 | TP7 | C2 | C4 | C6 

 

Atividades realizadas pela FCNAUP em 2021: A 
FCNAUP fomentou a parceria com o tecido 
empresarial e civil nomeadamente através do 
estabelecimento: de 2 novos contratos de prestação 
de serviços (IPATIMUP e Jerónimo Martins, SGPS, 
S.A.); 5 novos protocolos de cooperação (Associação 
Portuguesa de Futebol; Federação Portuguesa de 
Futebol; Associação Tempos Brilhantes; 
FFUP+Agrupamento de Escolas de Valadares; 
Município de Amarante); 18 novos protocolos para 
locais de estágio académico no âmbito do 1.º ciclo e 
do 2.º ciclo. Salienta-se também a parceria com o 
Município de Santa Maria da Feira, na candidatura do 
Município como membro da Rede de Cidades 
Criativas da UNESCO. 

 
Apoio da FCNAUP à candidatura do Município de Santa Maria da 

Feira como membro da Rede de Cidades Criativas da UNESCO 

Com a apoio de estudantes estagiários, realizaram-se 
4 sessões de educação alimentar nos seguintes locais:  
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Academia de Música de Costa Cabral, Porto; 
Academia de Música de Espinho; Escola Secundária 
de S. Pedro da Cova- Gondomar; Escola Secundária 
Filipa de Vilhena, Porto. 
Elaboração de um parecer técnico-científico de um 
vídeo sobre a Roda dos Alimentos e o Padrão 
Alimentar Mediterrânico dirigido a crianças do pré-
escolar e 1.º ciclo de ensino básico. 
Colaboração na organização da Semana "Diz não à 
malnutrição " (4 a 8 de outubro de 2021) 
desenvolvida pela empresa Danone Nutricia, Lda cujo 
objetivo foi a promoção de rastreios para identificar 
situações de malnutrição/perda de força e massa 
muscular em utentes/clientes de farmácias 
localizadas nos distritos de Porto, Braga, Viana do 
Castelo e Lisboa.  
A FCNAUP realizou 107 sessões de educação 
alimentar dirigidas à comunidade em geral, 
promovidas por estudantes, no âmbito do estágio 
académico do 1.º Ciclo em C.Nutrição. 

 
Instalação de painel icónico sobre a evolução do guia alimentar 

português 

Em 2021, a FCNAUP promoveu vários eventos 
científicos e culturais, em número superior ao do ano 
anterior, oferecendo condições de participação em 
segurança: 09.04 Clinical Nutrition Master Day 
(online); 27- 29.05 Mostra da U.Porto (online) e Feira 
Vocacional de Aveiro (online); 31.05 Dia da FCNAUP 
(híbrido); 17.09 Receção aos estudantes de 
mobilidade (presencial); 1.10 Reunião de informação 
para os novos estudantes (presencial); 9.10 Simpósio 
Amamentação uma prioridade da Nutrição Infantil 
(híbrido); 16.10 Dia Mundial da Alimentação 
(presencial); 9.11 Magusto do Pólo do Campo Alegre 
(presencial); 26 e 27.11 VII Congresso Português de 
Alimentação e Autarquias (online); 3.12 International 
Conference Project iMC SALT (híbrido); 10.12 À 
conversa com Colin Sage sobre Alimentação e Ética 

(presencial) e International Cuisine Christmas Day 
(presencial); 21.12 "FCNAUP à volta da mesa" 
(online). 

 
Organização do VII Congresso Português de Alimentação e 

Autarquias 

 

CAPACIDADES 
EI1 | EF3 | EP4 | II1 | IP4 | IP7 | TI1 | TP4 | TP5 
| TP7 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 

  

A FCNAUP desenvolveu várias ações de melhoria de 
usabilidade das instalações e espaços, para segurança 
do edifício e utilizadores (A), conforto dos utilizadores 
(B) e apoio à docência (C). A: substituição de uma das 
centrais de incêndio do edifício; expansão do sistema 
de controlo de acessos; melhoria da iluminação do 
espaço exterior; instalação de varandins, escada fixa 
vertical com proteção dorsal e plataforma de acesso 
aos equipamentos AVAC para segurança das equipas 
de manutenção; automatização das portas principais 
de acesso ao edifício no âmbito das medidas de 
proteção COVID. B: instalação de máquinas de venda 
de café e de alimentos; reabilitação dos 
equipamentos de frio da sala refrigerada do piso -1; 
instalação de campânulas, hottes e eletrificação das 
bancadas nos laboratórios; elaboração de caderno de 
encargos para exploração do espaço de refeições; 
reavaliação das necessidades de isolamento acústico 
e a sua correção em alguns espaços. C:alteração de 
cablagem para projeção de vídeo e de material 
audiovisual para aulas à distância. 
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Visita virtual às instalações da FCNAUP 

Aquisição de equipamento informático para apoio ao 
ensino e à investigação (14 computadores portáteis, 
1 impressora multifunções, 1 scanner, 11 discos SSD, 
vários periféricos);  aquisição de serviço de instalação 
de cabos HDMI para substituição de instalação 
anterior em 15 salas de aulas de laboratórios de 
Ensino e I&D; instalação financiada por fundos de 
mobilidade ERASMUS de equipamentos audiovisuais 
para a difusão de aulas e eventos ou reuniões à 
distância na sala de reuniões de apoio à mobilidade 
ERASMUS e em mais 3 espaços. 

 
Sala de reuniões de apoio à mobilidade ERASMUS 

Recorreu-se à contratação de serviços prestados por 
empresa especializada em comunicação institucional 
com o objetivo de definir uma estratégia de 
comunicação institucional, interna e externa, de 
forma a potenciar a captação de novos estudantes, 
bem como projetar a imagem do novo edifício e dos 
serviços disponíveis. Deu-se prioridade à promoção 
da oferta formativa de cursos de grau e de educação 
contínua, bem como à divulgação de eventos 
científicos e culturais dinamizados pela FCNAUP. 

 
Post instagram em 2021, com maior número de visualizações 

Implementação do regulamento de acesso e 
utilização do parque de estacionamento (definido em 
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2020); definição e implementação do Regulamento 
Salas de Apoio às Atividades de I&D+i, do 
Regulamento de Aluguer dos Espaços e Regulamento 
de utilização dos cacifos; aprovação de procedimento 
proposto em "Proposta de melhoria dos processos de 
gestão de documentação referente às reuniões dos 
órgãos de gestão"; definição de procedimento para 
"perdidos e achados"; definição de procedimento 
para atualização das listas de distribuição de correio 
eletrónico e perfis de acesso; criados os 
"Procedimentos a adotar no processo de criação de 
PADs relativos à aquisição de serviços de 
formação/docência no âmbito dos Mestrados da 
FCNAUP" e os "Procedimentos a adotar no processo 
de fornecimento de bens e/ou prestação de serviços 
relacionados com o funcionamento e manutenção 
das instalações". 

 
Instalações da FCNAUP (cacifos) 

 

PRÉMIOS E RECONHECIMENTOS 

O alumni e antigo presidente da AEFCNAUP, Rafael 
Cardoso, juntamente com o seu orientador de 
doutoramento, o professor Hermann Brenner, foram 
os vencedores do Prémio de Prevenção do Cancro 
Colorretal 2022. O galardão é atribuído todos os anos 
pela Fundação LebensBlicke pelos trabalhos de 
excelência científica, neste caso na área da rastreio e 
deteção precoce deste tipo de cancros. 

 
Alumni da FCNAUP vence prémio de prevenção do cancro 

colorretal 
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FCUP - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
EI1 | EF2 | EF3 | EP4 | EP5 | EP6 | EP7 | EP8 | 
EP10 | II1 | IF2 | IP4 | IP5 | IP6 | IP7 | IP8 | TI1 
| TF2 | TF3 | TP4 | TP5 | TP6 | TP7 | TP8 | C1 | 
C3 | C6 

 

Atividade de criação de novos ciclos de estudo: 
1 - No âmbito da alteração dos Cursos de Mestrado 
Integrado (Engenharia Física e Engenharia de Redes e 
Sistemas Informáticos) criaram-se novos CE de 
Licenciatura e Mestrado em Engenharia Física 
(responsabilidade FCUP/colaboração com a FEUP), 
Licenciatura em Engenharia Informática e 
Computação (colaboração FEUP/responsabilidade 
FEUP), Mestrado Engenharia de Redes e Sistemas 
Informáticos, Licenciatura em Inteligência Artificial e 
Ciência de Dados (responsabilidade 
FCUP/colaboração com a FEUP). Estes novos ciclos de 
estudo entraram em funcionamento em 2021-22. 
2 – Foi criado novo ciclo de estudos da 
responsabilidade da FCUP com entrada em 
funcionamento em 2021-2022: Mestrado em 
Estatística Computacional e Análise de Dados  
3 – Foi ainda criado e entrou em funcionamento em 
2021-22 a Licenciatura em Engenharia e 
Biotecnologia Florestal em colaboração com a 
UTAD/Escola de Ciências Agrárias e Veterinária. 
4 – No âmbito da candidatura ao PRR feito pela 
UPorto, foram criadas duas novas licenciaturas no 
âmbito do impulso jovem STEAM: Licenciatura em 
Matemática Aplicada e Bioinformática que se 
encontram em fase de acreditação pela A3ES. 

Atividades de promoção da formação integral dos 
estudantes: 
1 - Melhorou-se a aposta no Programa de Estágios 
Extracurriculares da FCUP, em ambiente empresarial 
ou em Unidades de Investigação. 
2 – Criaram-se unidades curriculares de 
competências transversais (CT) para 
desenvolvimento destas competências nos 
estudantes. Estas UCs passaram a fazer parte dos 

planos de estudos dos CE recém-criados ou para 
frequência como UC extra-curriculares, nos CE já 
existentes.  
3 - Reformulou-se o calendário escolar da FCUP para 
incluir em cada semestre uma semana de atividades 
de formação em competências transversais (e.g. 
sustentabilidade, desenvolvimento pessoal).  
4 – Apoiaram-se as atividades dos núcleos de 
estudantes de carácter científico. 

Atividades de reforço da oferta na formação 
contínua, formação complementar, e formação para 
a cidadania e bem-estar:  
1 - Reforçou-se a aposta em cursos não conferentes 
de grau: formação contínua (eg., História do 
Universo), cursos de especialização (eg., Modelação 
Estatística Computacional) e Curso de Estudos 
Avançados em Projeto Científico e Tecnológico. 
2 - Na candidatura ao PRR no âmbito do Impulso 
Adulto foram incluídos vários Cursos/Unidades 
curriculares livres nos seguintes temas: Agricultura 
Inteligente e Paisagismo, Ambiente e Tecnologia, 
Desenvolvimento e Validação de Métodos Analíticos, 
Biotecnologia, Transição Digital. 
3 - Aumentou-se o apoio a atividades propostas pelos 
núcleos de estudantes e AEFCUP, e pelo Núcleo de 
Cultura, em formação complementar, desporto e 
atividades de caráter sociocultural (eg, Clube de 
Leitura), visando uma melhor preparação dos 
estudantes em valores de cidadania fundamentais 
como a tolerância, a participação ativa e informada 
na sociedade, e a sensibilidade para os novos desafios 
societais (e.g., sustentabilidade ambiental e as 
sociedades digitais). 

Atividades para reforçar a internacionalização e 
participação em redes: 
1 - Reforçou-se a internacionalização da FCUP com a 
participação em feiras internacionais; aumento da 
participação de docentes/estudantes em 
UCs/atividades do EUGLOH; consolidação de 
contactos institucionais na Europa e CPLP.  
2 - Reforçou-se a participação em redes na formação 
avançada e mobilidade, com Doutoramentos em co-
tutela, Doutoramentos Europeus (eg., Biologia), e 
manutenção/criação de cursos Erasmus+ (eg., 
TERRATECH coordenado pela FCUP e GeoPlaNet). 
3 – Criação do programa doutoral em Matemática e 
Aplicações que envolve a UP, UM, UTAD e as 
Universidades da Galiza: Vigo e Santiago de 
Compostela. 
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Atividades para promover a empregabilidade dos 
estudantes: 
1 - Na Bolsa de Emprego da FCUP, plataforma criada 
com o objetivo de integrar estudantes e diplomados 
FCUP no mercado de trabalho, através de uma 
divulgação direta de oportunidades de emprego 
oriundas do exterior numa estrutura própria 
desenvolvida no InfoCiências, foram registadas 13 
novas empresas. Foram ainda divulgadas 9 ofertas de 
emprego.  
2 - Foram formalizados 89 acordos com diversas 
instituições e empresas e em diversas modalidades. 
No âmbito das unidades curriculares de Estágio, 
Projeto ou Dissertação foram assinados 17 acordos 
para estudantes de 1.º ciclo e 70 para estudantes de 
2.º ciclo, tendo ainda sido formalizados 2 acordos 
destinados a estudantes de 3º ciclo. 
3 - Ao abrigo do Programa de Estágios Curriculares 
em Contexto Empresarial (ECCE) foram apresentadas 
72 propostas de estágio por empresas e institutos de 
investigação externos, tendo havido um total de 70 
candidaturas por parte de estudantes de 2.º ciclo. 
Este programa conta com um total de 288 empresas 
registadas 

 

INVESTIGAÇÃO 
EF2 | EF3 | EP4 | EP5 | EP6 | EP8 | EP10 | II1 | 
IF2 | IF3 | IP4 | IP5 | IP6 | IP7 | IP8 | TI1 | TF2 | 
TF3 | TP4 | TP5 | TP6 | TP7 | TP8 | C1 | C2 | C5 
| C6 

 

Submissão de candidaturas e início de projetos 
1-Foram submetidas 228 candidaturas, 
representando um acréscimo de 4% face a 2020. 
Destas candidaturas, predominou a submissão à FCT 
(e.g., 113 no concurso FCT Projetos de IC&DT), 
seguido de candidaturas à Comissão Europeia, a 
Outros Financiamentos Internacionais, e finalmente 

ao Portugal 2020, e ao Plano de Recuperação e 
Resiliência 
2-Aumentou-se o número de candidaturas 
internacionais com empresas (aumento de 1% face a 
2020). 
3-Durante 2021, iniciaram-se na FCUP 38 novos 
projetos, a que corresponde um investimento global 
superior a 8 milhões de Euros. Estes novos projetos, 
34 nacionais e 4 internacionais, são financiados pelo 
Portugal 2020, NORTE 2020, ERASMUS+, H2020, Life 
Lines, EEA Grants e FCT, sendo que destes novos 
projetos, cujo processo de contratualização ocorreu 
em 2021, é de destacar pela sua especial relevância: 
i) projeto H2020 em consórcio NeoGiant, ii) 
Observatório SKA - Square Kilometre Array 
Observatory (SKAO), iii) projeto de investigação e 
desenvolvimento tecnológico em co-promoção 
THEIA liderado pela Bosch Braga. 

Atividades de inovação e patentes 
1-A FCUP em 2021 tinha 80 pedidos de patente ativos 
sendo 16 nacionais e 64 internacionais.  
2-Foram ainda submetidas 10 comunicações de 
Invenção, e feitos 16 pedidos de extensões 
internacionais em 2021, sobretudo nas áreas da 
Biologia e da Física. 

Contratualização de novos Laboratórios Associados 
Foram contratualizados 4 novos laboratórios 
associados com unidades de investigação parceiras 
com jurisdição FCUP: LaPMET - Laboratório de Física 
para Materiais e Tecnologias Emergentes 
(LA/P/0095/2020); LASI - Laboratório Associado de 
Sistemas Inteligentes (LA/P/0104/2020); Inov4AgrO - 
Instituto de inovação, capacitação e sustentabilidade 
da produção agro-alimentar (LA/P/0126/2020); IMS - 
Instituto de Ciências Moleculares (LA/P/0056/2020). 

Publicações e reconhecimento 
- Foram publicados 886 artigos registados no Scopus, 
com endereço FCUP em revistas internacionais 
indexadas, com co-autores com endereço na FCUP 
(fonte Scopus). 
- Em 2021, a FCUP teve 28 docentes/investigadores 
associados à FCUP estavam no top dos mais 
influentes a nível mundial de acordo com o Ranking 
de Stanford. 

Promoção de redes internas e externas de 
investigação 
1-Promoveu-se o aumento de redes/sinergias 
interdisciplinares em I&D entre docentes 
investiadores da FCUP, com a atribuição do Incentivo 
FCUP Seed SciTec Projects. 
2-Em 2021 consolidaram-se redes com Universidades 
europeias, de que se destaca, a integração em 4 
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programas Marie Slodowska Curie Actions, e a 
participação no OENOVITI International Network 
3-Aumentaram as atividades cientificas 
internacionais, eg o IV Congress of Plant Biology and 
Biotechnology, e o Forum of Biotic Stress in Plants, 
ambos organizados na FCUP e com convidados 
internacionais, alguns da rede EUGLOH. 

 

TERCEIRA MISSÃO 
EI1 | EF2 | EF3 | EP4 | EP5 | EP6 | EP7 | EP8 | 
EP9 | II1 | IF2 | IF3 | IP4 | IP5 | IP6 | IP7 | IP8 | 
TI1 | TF2 | TF3 | TP4 | TP5 | TP6 | TP7 | TP8 | C1 
| C2 | C3 | C4 | C6 

 

Valorização social e económica do conhecimento 
1-Houve uma participação ativa de docentes e 
investigadores na sociedade, por exemplo em 
organismos oficiais (eg., Administração Regional de 
Saúde do Norte (ARS Norte)) e nos media (eg, Porto 
Canal) para falar sobre temas científicos de desafios 
societais (eg., pandemia, sustentabilidade, 
cibersegurança), reforçando a liderança do papel da 
FCUP na sociedade, e sendo veículo de atração de 
alunos. 
2-Em 2021 o Centro de Transferência de 
Competências da FCUP integrava 6 Laboratórios de 
Prestação de Serviços à Sociedade, por exemplo, o 
GEMAC, POP-UP, LABRISK, LEDEM), para além do 
Centro de Competências em Cibersegurança e 
Privacidade da U.Porto (C3P) que se manteve em 
2021 alojado na FCUP, coordenado por um docente 
FCUP. 

Reforço da rede Alumni da FCUP 
Iniciou-se a construção da base de dados (em 
articulação com o Gabinete de Alumni da Reitoria) 
dos alumni da FCUP, destacando-se que em 2021 
vários alumini foram premiados em eventos 
nacionais e internacionais, por exemplo a Fundação 
Calouste Gulbenkian distinguiu 8 estudantes da FCUP 
para integrarem a Bolsa de Novos Talentos 
Cientificos. 

Reforço da cooperação com empresas e agências 
1-Em 2021 realizaram-se vários acordos e protocolos 
com empresas nacionais (eg Editora LEYA SA, EDP, 
FAstINOV, Modelo Continente) e estrangeiras (eg., 
Analytik Jena GmbH), e ainda com Municipios 
(Câmara do Porto). Destaca-se ainda a colaboração 

com a Agência Espacial Portuguesa- Portugal Space, o 
International Institute for Astronautical Sciences. 
2- Foram celebrados acordos de colaboração com 
Escolas Secundárias no Âmbito do Programa Impulso 
Jovens, e realizaram-se as Jornadas de Matemática 
2021-Ações Gulbenkian para uma educação em 
Matemática de melhor qualidade nos PALOP. 
3- A FCUP deu resposta a vários pedidos dos tribunais 
de comarca (1 pedido ao DQB, e 1 pedido ao DB), para 
além dos realizados pelo Laboratorio de análise de 
escrita. 

Diversificada a oferta formativa para 
desenvolvimento e atualização de competências 
profissionais e pessoais 
Promoveu-se a oferta de formação para o 
desenvolvimento de competências profissionais e 
pessoais, dirigida às comunidade FCUP e U.Porto, e à 
sociedade, estimulando a valorização para a 
empregabilidade e atualização de conhecimentos, 
face aos desafios económico-sociais actuais. Destaca-
se: 
1 - Foram submetidos para acreditação 10 cursos em 
Competências Transversais e Transferíveis dirigidos 
na sua maioria, mas não exclusivamente, à 
comunidade FCUP/U.Porto 
2 - Foi integrado na candidatura da Universidade do 
Porto ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), 
um leque alargado de ações de formação FCUP. No 
programa Impulso Adultos foram propostos 21 cursos 
de formação contínua, 5 cursos de especialização e 
um mestrado. No âmbito do programa Impulso 
Jovens STEAM foram enquadradas as licenciaturas 
em Matemática Aplicada, em Engenharia 
Agronómica, e em Bioinformática. 

Divulgação e visualidade nos media  
1 - A FCUP desenvolveu inúmeras atividades com 
escolas e de divulgação da oferta formativa: (e.g., 
Mesa Redonda Meet the Mathematicians; O teu 
futuro em direto; Mesa Redonda Inteligência Artificial 
e Ciência de Dados) 
2 - A FCUP aumentou a sua visibilidade na sociedade 
face a 2020, com um total de 1390 notícias, incluindo 
nos media e entrevistas. Nas redes sociais teve 16263 
seguidores no Facebook, 6983 no Linkedin, 4670 no 
Instagram e 1540 no Youtube 
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CAPACIDADES 
EI1 | EP4 | EP6 | EP7 | EP8 | EP10 | II1 | IF2 | IF3 
| IP4 | IP5 | IP6 | IP7 | IP8 | TI1 | TF2 | TF3 | TP4 
| TP5 | TP6 | TP7 | TP8 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | 
C6 

 

Modernização tecnológica e capacitação de recursos 
em tecnologias educativas  
1 - A FCUP renovou/modernizou 9 salas com 
infraestruturas telemáticas, 7 das quais para b-
learning, e eventos/conferências à distância.  
2 - O Núcleo de Tecnologias Educativas foi reforçado 
em 1,5 técnicos, e deu apoio a cerca de 250 eventos 
na FCUP. Deu ainda apoio/formação a docentes na 
utilização de recursos informáticos (e.g., Moodle, 
Panopto, Zoom e Microsoft Teams). 
3 - Reforçou-se e aumentou-se o parque informático, 
nomeadamente em salas de aula (salas de 
computadores). 
4 - Foram implementados 41 desenvolvimentos em 
plataformas (eg Infociências) para agilizar e melhorar 
a produtividade e comunicação entre serviços e 
destes para o exterior (eg, modernização da página 
Sigarra; informação bilingue dos cursos; módulo de 
Contratação a Tempo Parcial de Docentes, colocação 
dos ODS na página de cada CE). 

Atividades para reforço/renovação, qualificação e 
motivação de Pessoal Docente 
1 - Obteve-se financiamento através do programa 
CEEC Institucional 2021 “INTERSCIENCE” que 
permitirá contratar 5 docentes. Estas contratações 
são estruturantes para: (i) captar novos 
docentes/investigadores de topo; (ii) reforçar a FCUP 
em áreas interdisciplinares estratégicas; (iii) 
aumentar/renovar o corpo docente. 
2 - Obteve-se financiamento do PRR (candidatura 
UPorto) que permitirá a contratação de formadores/ 
docentes, apoiando a formação dos cursos 
financiados (eg, 4 licenciaturas).   
3 - Aumentou-se o esforço de gestão de recursos 
docentes (e.g., revisão do número de UC oferecidas), 
e em sinergia com UIs promoveu-se a incorporação 

de investigadores como docentes convidados ou a 
colaborar na docência. 
4 - Aumentou-se o número de docentes com o título 
de professor agregado  
5 - Abriram-se concursos de promoção para 13 
posições de carreiras de topo (professores associados 
e catedráticos), aumentando o rácio Prof 
(Cat+Ass)/Prof Aux, e promovendo a motivação dos 
docentes. 

Atividades para reforço/renovação, qualificação e 
motivação de pessoal técnico 
1-A FCUP investiu em 2021 no reforço das equipas de 
vários serviços estruturantes para suportar o 
crescimento no ensino e investigação na FCUP, num 
total de 9 novos contratos. Destacam-se contratações 
nos serviços de Recursos Humanos, nos Serviços 
Financeiros, nos Serviços de Infraestruturas, 
Manutenção e Sustentabilidade, entre outros). 
2 - Foi altamente promovido o aumento de 
capacitação e desenvolvimento através de frequência 
de cursos de formação acreditados (eg, ofertas 
formativas através da Reitoria da UPorto, 
Cooperativa Árvore, entre outros) 
3 - Foi consolidada a hierarquização de serviços, para 
melhor gestão do fluxo de informação, com a 
abertura de posição de dirigente intermédio de 2º e 
3º que foram ocupados por colaboradores da FCUP. 

Atividades para modernização/manutenção de 
infraestruturas para reforço da segurança e da 
sustentabilidade do edificado 
1 - A FCUP desenvolveu várias atividades em matéria 
de segurança no trabalho, incluindo ações de 
formação da equipa de segurança, a instalação de 
alarmes, atualização da sinalética de instrumentos de 
segurança, instalação de novas centrais de deteção 
de CO, etc. 
2 - A FCUP avançou com obras de manutenção (eg, 
impermeabilização de coberturas num edifício), 
expansão de espaços, e preparação dos projetos de 
obras a iniciar em 2022, nomeadamente a 
substituição da cobertura de fibrocimento de um dos 
edifícios. 
3 - Foi ainda implementado um projeto de 
requalificação do espaço verde, ao abrigo do projeto 
do Parque Botânico do Campo Alegre (com o 
financiamento do Fundo Ambiental), coordenado por 
um docente da FCUP. 
4 - Estabeleceram-se objetivos e metas de 
sustentabilidade para permitirem nos próximos anos 
a redução de consumo energético em alguns 
edifícios. Por exemplo, iniciou-se substituição de 
iluminação por LEDs, revisão dos sistemas de AVAC, 
etc. 
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Atividades de promoção de higiene e segurança no 
trabalho 
1 - Foi estabelecido o fluxograma do Modelo de 
Segurança da FCUP, integrando os mecanismos de 
coordenação, de operacionalização e as interações 
com entidades externas. 
2 - Foi continuada na FCUP, as medidas de segurança 
no âmbito da Pandemia COVID-19, alinhada com a 
TaskForce da UPorto, com constantes atualizações da 
comunicação e informação para a comunidade da 
FCUP, e a renovação das sinaléticas de percursos, 
lotações de salas, espaços de restauração, e espaços 
de estudo etc., com particular atenção a períodos 
críticos como a época de exames. Desenvolveu-se um 
esforço enorme para monitorizar mensalmente a 
evolução de casos COVID na FCUP, e monitorizar a 
origem de surtos e medidas da sua contenção nas 
instalações FCUP.  
3 - A Unidade de Segurança Higiene e 
Sustentabilidade (criada em 2020) oficializou em 
2021 as equipas das comissões de Gestão de Resíduos 

da FCUP, outra das prioridades da FCUP em termos 
de sustentabilidade. 

 

PRÉMIOS E RECONHECIMENTOS 

Professor Luís Antunes, Distinção em Inovação em 
Ciência e Tecnologia da FCUP. 

Professor Manuel João Monte, professor aposentado 
da FCUP - Prémio José Mariano Gago 2021. 

Professor Vitor Vasconcelos  -  Prémio de Excelência 
Científica da Universidade do Porto 2021. 
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FDUP - FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
EI1 | EF2 | EF3 | EP4 | EP5 | EP6 | EP7 | EP8 | II1 
| IF2 | IF3 | IP4 | IP5 | IP7 | IP8 | TI1 | TF2 | TF3 
| TP4 | TP5 | TP8 | C4  

 

A Faculdade de Direito da Universidade do Porto e o 
Centro de Investigação Jurídico-Económica (CIJE) 
organizaram, sob a coordenação científica da Prof. 
Doutora Juliana Manuela Alves Ferraz Coutinho, o 
curso breve “A (nova) Justiça Administrativa”. Esta 
oferta formativa, visou a  preparação e 
aperfeiçoamento das práticas processuais 
administrativas, com a finalidade de promover a 
aquisição de competências específicas que, por 
constituírem um elemento de diferenciação, 
potenciam o sucesso na formação académica e nas 
opções profissionais, habilitando os alunos para o 
desempenho, em diferentes contextos institucionais, 
de atividades jurídicas diversificadas, estimulando a 
aquisição de competências autónomas de aplicação 
prático-forense, e complementando e aprofundando, 
nos quadros de uma formação especializada, os 
conhecimentos dogmáticos e práticos adquiridos no 
ciclo de estudos da licenciatura e de mestrado. 
 O Curso decorreu através da plataforma ZOOM, das 
18h00 às 21h00 (dias úteis) e das 10h00 às 13h00 
(sábado), teve a duração de 30 horas, lecionado de 12 
a 22 de abril de 2021. 

 
Cartaz Curso Breve 

Realizou-se a 14 de maio de 2021 a Aula Aberta 
intitulada: "Responsabilidade civil extracontratual do 
Estado: estudo de casos", lecionada pela Senhora Dr.ª 
Ana Reina Couto (juíza do Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Aveiro), organizada no âmbito da unidade 

curricular de Direito Administrativo da Licenciatura 
em Direito. 

 
Cartaz 

Realizou-se a 16 de abril de 2021 a Aula Aberta 
intitulada: "A Justiça Restaurativa para Adultos em 
Portugal: Retrocessos e Desafios”, lecionada pela 
Senhora Drª Cristina R. de Oliveira (advogada), 
organizada no âmbito da unidade curricular de Justiça 
Restaurativa e Mediação da Licenciatura em 
Criminologia. 
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Cartaz 

Realizou-se a 7 de abril de 2021 a Aula Aberta 
intitulada: "Como se faz a História da Ciência? – 
Questões de método, em ensaio na Criminologia 
Portuguesa”, lecionada pelo Senhor Professor Doutor 
Cândido Agra (Professor Catedrático Emérito da 
Universidade do Porto), organizada no âmbito da 
unidade curricular de História da Criminologia da 
Licenciatura em Criminologia. 

 
Cartaz 

A Faculdade de Direito da Universidade do Porto e o 
Centro de Investigação Jurídico-Económica (CIJE) 
organizaram, sob a coordenação científica das 
Professoras Doutoras Luísa Neto, Anabela Leão, Ana 
Rita Babo e Inês Neves, o curso online “Fiscalização 
Concreta da Constitucionalidade”. Esta oferta 
formativa, visou a análise da fiscalização sucessiva 
concreta da constitucionalidade que ocupa um lugar 
evidente na preocupação dos agentes do foro, assim 
como no volume de processos tramitados no Tribunal 
Constitucional.  
Curso online lecionado no período compreendido 
entre 2 de novembro e 25 de novembro de 2021. 
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Cartaz 

 

INVESTIGAÇÃO 
EI1 | EP4 | EP5 | EP6 | EP7 | EP8 | EP10 | II1 | 
IP4 | IP5 | IP6 | IP7 | IP8 | TI1 | TP4 | TP5 | TP6 
| TP7 | TP8 | C1 

 

Realização do Congresso Internacional – “A arte saiu 
à rua: a tutela jurídica do graffiti”, que teve lugar no 
dia 18 de novembro de 2021, em que o evento 
almejou dar resposta a algumas indagações da 
“street art” nos campos do Direito Civil e do Direito 
Penal, não descurando a sua abordagem criminal, 
sociológica, cultural e económica. O Congresso foi 
organizado pelo CIJE — Centro de Investigação 
Jurídico-Económica da FDUP, em parceria com o CEI 
(Centro de Estudos Interculturais), a UFRGN 
(Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
Brasil), e a FMP (Fundação Escola Superior do 
Ministério Público, Rio Grande do Sul, Brasil), e terá 
lugar na Faculdade de Direito da Universidade do 
Porto. 

 
Cartaz 

Realização do 17.º Congresso Nacional de Bioética, 
que teve lugar nos dias 26 e 27 de novembro 2021, 
subordinando-se ao tema “O nosso futuro pós 
pandémico”. O evento teve a co-organização da 
Faculdade de Direito da Universidade do Porto, da 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, da 
Associação Portuguesa de Bioética e do Centro de 
Investigação Jurídico-Económica da FDUP. 

 
Cartaz 
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Publicação da obra “Direito Digital” coordenada pelas 
Docentes Maria Raquel Guimarães, Rute Teixeira 
Pedro e Maria Regina Redinha e organizada pela 
Mestre Fernanda Magalhães. Esta obra CIJE/FDUP 
analisa os desenvolvimentos tecnológicos das últimas 
décadas que transformaram profundamente a vida 
quotidiana, da esfera familiar e individual à esfera 
profissional e coletiva. 

 
Capa 

Publicação da obra “As Respostas Judiciais na 
Criminalidade de Género”, da co-autoria dos 
Docentes Jorge Quintas e Pedro Sousa da Escola de 
Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade 
do Porto e da Dr. Carolina Girão (Juíza de Direito). A 
obra agrega um estudo avaliativo das decisões 
proferidas pelos tribunais judiciais portugueses nos 
crimes de violência doméstica e violência sexual 
contra adultos e um estudo descritivo das decisões 
judiciais publicadas sobre crimes de violência 
doméstica. 

 
Cartaz 

Publicação da obra “Cibercriminalidade: novos 
desafios, ofensas e soluções”, de autoria da 
Professora Inês Sousa Guedes e de Marcus Alan 
Gomes. A obra aborda os múltiplos desafios que a 
cibercriminalidade coloca: aos cidadãos e às 
empresas, que procuram novas formas de se 
protegerem; à comunidade científica, que cada vez 
mais debate a aplicabilidade das suas teorias à 
explicação de “novos crimes” ou, por outro lado, de 
“velhos crimes perpetrados por novas ferramentas”; 
ao sistema de justiça e à investigação criminal, que se 
veem confrontados com a evolução diária das formas 
e modus operandi de cibercrimes. Para além da 
análise do fenómeno criminal, aborda-se ainda o seu 
controlo e a prevenção. 
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Cartaz 

 

TERCEIRA MISSÃO 
EI1 | EP4 | EP5 | EP6 | EP7 | EP8 | EP10 | II1 | 
IP4 | IP5 | IP6 | IP7 | IP8 | TI1 | TP4 | TP5 | TP6 
| TP7 | TP8 | C2 | C6 

 

Organização do ciclo de conferências do Centro de 
Investigação Interdisciplinar da Escola de 
Criminologia – Crime, Justiça e Segurança, organizado 
mensalmente, sobre várias temáticas relevantes na 
área da 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). 

 
Cartaz 

Implementação do projeto de mentoria da FDUP – Os 
estudantes mais velhos acompanham o processo de 
integração dos novos estudantes, promovendo a sua 
adaptação académica. O projeto de mentoria da 
FDUP é o 3.º projeto da U.Porto com maior número 
de mentores e mentorados que tem vindo a 
aumentar anualmente. 

Mostra de Estágios de Criminologia, que teve lugar a 
4 de maio de 2021, onde representantes das 
instituições que colaboram com a Escola de 
Criminologia no acolhimento dos estagiários 
apresentaram os estágios na instituição que 
representam. 

 
Cartaz 

Realização da exposição “expo#HCriM - Visitar 
histórias de crimes e penas Uma viagem museológica 
na FDUP”, que decorreu a partir do dia 16 de 
novembro de 2021.  Tratou-se de um evento que 
apresentou uma mostra dos trabalhos sobre os 
papéis dos Museus do Crime na sociedade atual e 
descrição de Crimes Portugueses (até 1975), 
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desenvolvidos pelos estudantes de História da 
Criminologia do 1º ano da licenciatura em 
Criminologia [ano letivo 2020_2021] da Faculdade de 
Direito da Universidade do Porto. 

 
Cartaz 

 

CAPACIDADES 
EI1 | EP4 | EP6 | EP8 | IP5 | IP6 | IP7 | IP8 | TI1 
| TF2 | TP5 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 

 

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

Remodelação dos espaços dos Serviços 
Administrativos, Financeiros e Académicos da FDUP 
localizados no piso 1 da Faculdade de Direito da 
Universidade do Porto. 

Criação de um local destinado à leitura diária dos 
jornais “Público”, “Jornal de Notícias”, “Expresso”, 
“Vida Económica”, “Jornal de Negócios”. 

Iniciativa muito importante na promoção e interesse 
pela leitura dos nossos futuros diplomados, bem 
como para a restante comunidade FDUP. 

Implementação do sistema de videoconferência para 
as salas de aulas, sala de reuniões e Salão Nobre da 
FDUP. Esta solução foi muito importante, sobretudo 
num contexto de pandemia, na medida em que 
permite transmissões ao vivo de aulas, eventos e/ou 
reuniões, mas também de avaliações online. Este 
sistema potencia uma maior disseminação dos 
conteúdos e implementação de novas metodologias 
de ensino, assegurando uma maior flexibilidade e 
interação entre o professor e estudante/os durante a 
realização da aula. 

Aquisição e instalação de uma nova barreira e 
consumíveis diversos para o sistema de leitura de 
cartões de acesso e saída do parque da FDUP, sendo 
este investimento muito importante para a gestão 
diário do parque, bem como para o sentimento de 
segurança e para a própria segurança da comunidade 
FDUP. 

 

PRÉMIOS E RECONHECIMENTOS 

Deliberação do Conselho Científico de 5 de maio de 
2021, que aprovou a publicação de teses de 
doutoramento, nos termos do artigo 13.º-B do 
Regulamento de Doutoramento em Direito da FDUP - 
Doutor Jorge Simões Cortez e José Marco Tayah. 

O “paper” intitulado Análise Qualitativa Comparativa 
à Eficácia dos Sistemas Judiciais dos Países Europeus. 
Da autoria do Professor José Cruz, recebeu o prémio 
de melhor trabalho do Congresso ENAJUS – Encontro 
de Administração da Justiça, realizado no Campus da 
Justiça em Lisboa, entre 25 e 27 de outubro. 

Prémio para o melhor aluno de História do Direito 
(ano letivo 2019/2020) ao estudante Vítor Borba 
Shnaiderman. 
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FEP - FACULDADE DE ECONOMIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
EI1 | EP4 | EP5 | EP6 | EP7 | EP10 | TI1 | TP5 | 
TP6 | TP8 | C3 | C6 

 

Visando a consolidação do sistema de Garantia da 
Qualidade dos Ciclos de Estudos (Assurance of 
Learning – AoL), iniciou-se um processo de revisão do 
sistema previamente implementado e a consequente 
preparação de um novo ciclo de avaliações (AoL 
cycle). 

Revisão dos planos de estudos dos primeiro e 
segundo ciclos de estudos. 

 

Implementação do Programa Pro-Skills (formação co-
curricular) a partir do 1º semestre de 2021/2022. 

 

Aprofundamento da estratégia de 
internacionalização centrada no estabelecimento de 
acordos de reconhecimento mútuo de diplomas 
(“dupla-titulações”) – nova parceria para o Mestrado 
em Gestão (MiM) com a Warsaw School of 
Economics. 

Realização da 11ª edição da Pool de Talentos FEP e da 
5ª Edição do FEP Master’s Challenge, programas-
competição de desenvolvimento de competências 
pessoais. 

 

 

INVESTIGAÇÃO 
II1 | IF2 | IF3 | IP4 | IP5 | IP6 | IP7 | IP8 | TI1 | 
TF2 | TF3 | TP4 | TP5 | TP7 | C1 | C2 | C3 | C6 

 

Realização da conferência EUMODFRAUD 
Conference, organizada conjuntamente pelo 
Observatório de Economia e Gestão de Fraude 
(OBEGEF), pela FEP e pela Faculdade de Economia da 
Universidade de Burgos, Espanha. 

 

Novo projeto de investigação e desenvolvimento 
para serviços de inovação orientados para os dados – 
DataCoLAB. Fazem parte deste laboratório 
associativo algumas empresas, tais como a SGS – 
Portugal e, entre outras, a U.Porto (FEP), a U.Minho e 
também o Instituto Politécnico de Viana do Castelo. 
O CoLAB intitula-se L.C.S.D. – Laboratório 
Colaborativo para Serviços de Inovação Orientados 
para os Dados. 
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Alteração estatutária no Cef.UP, alargando 
formalmente o seu âmbito com adesão de novos 
investigadores associados. 

Consolidação da estrutura de gestão de ciência e 
prestação de serviços de docência, estudos, 
pareceres e consultoria. 

Contratação de um Investigador Doutorado Nível 
Inicial. 

 

TERCEIRA MISSÃO 
EP6 | EP8 | II1 | IP4 | IP7 | TI1 | TP4 | TP5 | TP6 
| TP7 | TP8 | C2 | C3 | C4 | C6 

 

Submissão do terceiro relatório de sustentabilidade 
elaborado no âmbito e de acordo com as guidelines 
da rede PRME – Principles for Responsible 
Management Education, recolocando a FEP na 
condição de Communicating Signatory da Rede 
PRME. 

Identificação, na sequência de um processo 
participativo, de três áreas prioritárias de ação em 
matéria de responsabilidade social e 
sustentabilidade: ‘Ambiente’, ‘Diversidade’ e 
‘Qualidade de Vida’. 

 

Constituição do Comité de Sustentabilidade da FEP 
composto por docentes, trabalhadores não docentes 
e estudantes. 

Elaboração e discussão do plano de ação para a 
sustentabilidade da FEP, organizado em torno de três 
eixos: conhecer, sensibilizar e agir. 

Elaboração do 1º Plano de Sustentabilidade da FEP. 

 

CAPACIDADES 
EP8 | IP7 | TI1 | TP4 | TP7 | C1 | C2 | C3 | C4 | 
C5 | C6 

 

Conclusão da Obra de Conservação e Reabilitação da 
Escultura do Mestre José Rodrigues (vulgo, 
‘Obelisco’). 

Preparação de todos os elementos necessários para a 
elaboração do concurso público para o licenciamento 
do Casario Rural da Quinta de Lamas. 

Lançamento da iniciativa ‘SIFEP Tic Tech Talks’ 
destinada ao staff da FEP com o objetivo de, num 
ambiente informal, apresentar 
recursos/funcionalidades TIC úteis às atividades 
profissionais. 

 

Business Intelligence: Migração experimental de 
bases de dados e dashboards de apoio à tomada de 
decisão de gestão para o sistema baseado em nuvem 
Power BI Service. 
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Contratação de quatro docentes (categoria Professor 
Auxiliar) e dois trabalhadores não docentes 
(categoria Técnico Superior). Aposentação de quatro 
docentes (2 Professores Auxiliares, 2 Professores 
Catedráticos) e dois trabalhadores não docentes (2 
Técnicos Superiores). 

 

PRÉMIOS E RECONHECIMENTOS 

Obtenção da acreditação internacional AACSB. 

 

Financial Times Masters in Management Ranking 
2021 – 98ª posição (em 100). 

 

Eduniversal Business School Ranking – 4 Palmas de 
Excelência. 
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FEUP - FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
EI1 | EF2 | EF3 | EP4 | EP5 | EP6 | EP7 | EP8 | 
EP10 | C3  

 

Atividades de índole pedagógica: 
Concluiu-se o processo de adaptação dos planos de 
estudo dos novos ciclos de estudo sucessores dos 
MIs. Este processo incluiu a criação de várias 
unidades de competências transversais, algumas em 
cooperação com outras UOs. Efetuou-se a transição 
dos estudantes dos anteriores MI para os ciclos de 
estudos seus sucessores. Este processo contou com o 
apoio de diversos serviços da FEUP e da U.Porto, 
tendo sido implementado na FEUP um automatismo 
para facilitar a transição dos estudantes para os 
novos CE, minimizando as intervenções manuais. 
Manteve-se o trabalho que se tem realizado relativo 
à avaliação e acompanhamento dos riscos de 
abandono e promoção do bem-estar e integração 
académica dos estudantes. Nesta intervenção, que se 
quer que seja construtiva, é sempre sugerido o 
estudo e partilha em grupo, a integração e pertença 
em grupos e redes de apoio, a adoção de estilos de 
vida saudável, a prática de atividades desportivas.  
Foram agendadas 331 consultas de apoio psicológico 
individual. 
Foram também realizadas ações de formação para 
estudantes mentores do Programa de Mentoria  
sobre o tema “Tarefas Desenvolvimentais do Jovem 
Adulto”. 

 
Programa de Mentoria - 2021 

Deu-se continuidade à captação de estudantes 
estrangeiros, nomeadamente de internacionais, 
brasileiros para ingresso em cursos de grau, sendo de 
realçar a renovação da parceria com a EduPortugal 

para um reforço na divulgação dos cursos da FEUP no 
Brasil, tendo sido transmitida uma sessão live com a 
FEUP antes do fecho das candidaturas 2021/22.  
Com o objetivo de apoiar a integração dos 
estudantes, destaca-se a inauguração, a 19 de 
novembro, do CLAIM FEUP - Centro Local de Apoio à 
Integração de Migrantes, resultado da parceria com o 
Alto Comissariado para as Migrações. O gabinete 
iPoint da FEUP oferece agora um apoio mais 
profissional aos estudantes com problemas vários ao 
nível da integração, nomeadamente no que diz 
respeito a questões legais de visto e residência. Esse 
apoio é facilitado por uma rede de serviços que 
permite o acesso a uma maior e mais diversificada 
informação, acessível diariamente. 

 
Inauguração do CLAIM FEUP - Centro Local de Apoio à Integração 
de Migrantes, resultado da parceria com o Alto Comissariado para 

as Migrações 

Promoção de um programa contínuo de formação 
pedagógica para docentes. Organizaram-se várias 
ações de formação pedagógica, em vários formatos, 
destinadas a docentes e investigadores envolvidos 
em atividades letivas, para promover as suas 
competências pedagógicas: 
- Workshop ‘1ª aula do semestre: estratégias para o 
sucesso’; 
- 2 Cursos ‘CTE FP: formação pedagógica’; 
- Ação de formação ‘Planear a avaliação em 
ambientes de aprendizagem ativa’; 
- Webinar ‘Teaching International Groups Online’ 
realizado pela Université Paris-Saclay no âmbito da 
Aliança EUGLOH;  
- Webinar ‘Imagine if… Panel discussion about 
Creating the Student Ready University’ realizado pela 
Universidade de Szeged no âmbito da Aliança 
EUGLOH;  
- Formação: ‘Alimentação e emoções’, Dra Graça 
Cruz, organização em parceria com a ESS-IPP; 
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- Formação: ‘Trabalho colaborativo no contexto de 
aulas online’, Prof. Nuno Ricardo Oliveira, 
organização em parceria com a ESS-IPP; 
- Formação: ‘Ensino Online: planificação, 
desenvolvimento e avaliação’, Prof. Neuza Pedro, 
organização em parceria com a ESS-IPP. 

 
Formação de docentes 2020/2021 

Organização do DCE21- Congresso Doutoral em 
Engenharia em formato online, destinado a 
doutorandos, investigadores e bolseiros, assim como 
mestrandos que pretendam realizar um 
doutoramento.  
O DCE21 teve como objetivos: i) proporcionar aos 
participantes uma ocasião para, por um lado, 
treinarem as competências de submissão de 
resumos, revisão, elaboração de posters, 
apresentações orais, etc. e por outro, oferecer a 
oportunidade a um conjunto de doutorandos de 
participarem na Comissão Organizadora de cada 
Simpósio, desenvolvendo as suas competências de 
organização de eventos científicos; ii) promover o 
encontro de doutorandos do mesmo programa 
doutoral e entre doutorandos dos diversos 
programas doutorais com projetos congéneres, 
promovendo o networking e a interdisciplinaridade; 
iii) aproximar a industria à comunidade académica da 
FEUP, promovendo o networking com empresas e 
mostrar a qualidade da investigação ao nível doutoral 
feita na faculdade. 
Receberam-se 398 submissões de resumos (162 para 
apresentação em poster e 212 para comunicação 
oral). As submissões foram feitas por 1168 autores 

provenientes de 37 países. Foram registadas 639 
inscrições. 

 
DCE21- Congresso Doutoral em Engenharia 2021 

Promoção da empregabilidade: 
No que se refere à promoção da empregabilidade, 
destaca-se: i) a realização do FEUP Career Fair, 
mantendo-se o formato online (3 e 4 de novembro) 
com a inscrição de 476 estudantes/graduados FEUP e 
80 empresas (6 das quais patrocinaram o evento), 
num total de 1649 interações. Colaboraram 7 
empresas parceiras, que dinamizaram as sessões do 
pré-evento “Career Craft” - realizado nos dias 2 e 5 de 
novembro - totalizando 7 workshops e no apoio ao 
Stand Carreira (consultoria de empregabilidade), com 
a colaboração da Cidade das Profissões; ii) a 
realização da 2ª sessão de Engineer Your Future (EYF) 
(formação intensiva em soft-skills) – esta sessão foi 
para 30 finalistas FEUP, num total de 10 sessões; iii) a 
organização da 2ª edição do FEUP TALENT LEAGUE - 
com os 30 participantes do EYF a fazerem a sua 
candidatura. Desses, 11 foram selecionados como 
finalistas e tiveram uma formação individual em 
“pitch”, tendo depois a oportunidade de se 
apresentarem em 90 segundos às empresas PRIME; 
iv) manutenção do apoio a estágios empresariais 
através do programa de estágios de verão PEV-FEUP 
junto das empresas parceiras, tendo-se verificado 
uma nova subida no número de estágios realizados 
(72 face a 15 no ano anterior). 

 
FEUP Career Fair 2021 
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INVESTIGAÇÃO 
II1 | IF2 | IF3 | IP4 | IP5 | IP6 | IP7 | IP8 

 

No âmbito do quadro de apoio comunitário 
PORTUGAL 2020, apurou-se um investimento elegível 
total em projetos aprovados só em 2021, para a FEUP, 
de mais de 10,5 milhões de euros. 
A FEUP manteve a capacidade de angariar 
financiamento internacional. De notar que no âmbito 
do H2020, que foi executado entre 2014 e 2020, a 
FEUP participou em 45 projetos financiados, sendo 
parceira em 35 . No que diz respeito a outros fundos 
internacionais, no período 2014-2021, a FEUP foi 
capaz de assegurar cerca de 6,2 milhões de euros de 
orçamento. 
O ano de 2021 foi um ano de transição entre 
programas-quadro, tendo sido lançado o Horizonte 
Europa, que é o novo programa-quadro de 
investigação e inovação (I&I) da União Europeia para 
o período de 2021-2027. Neste primeiro ano de 
execução do Horizonte Europa, a Comunidade 
Científica da FEUP esteve envolvida em 48 
candidaturas, assumindo o papel de entidade 
coordenadora em 11 candidaturas. Considerando os 
resultados conhecidos até à data, a FEUP tem já um 
projeto aprovado (OPENZDM), onde participa como 
entidade parceira, o que se traduz num orçamento de 
371.875€. 

 
Projeto EUMarineRobots 

É de salientar a participação da FEUP em atividades 
do CESAER e do EIT, fomentando e apoiando 
iniciativas de procura de projetos internacionais em 
parceria com as instituições Europeias mais 
avançadas em I&D, bem como com o Brasil, CPLP e 
norte de África. A FEUP, em parceria com o UPTEC, 
realizou mais uma edição do evento internacional da 
rede BIN@, intitulado BIN@PORTO 2021 

(http://www.fe.up.pt/binporto2021). Este evento foi 
integralmente dedicado ao tema Human-Centered 
Innovation, estruturado em 3 pilares: Sociedade; 
Circularidade; e Saúde e Bem-Estar.  
O BIN@PORTO decorreu de forma presencial e 
contou com mais de 500 registos, 350 presenças 
confirmadas e mais de 70 delegados internacionais, 
oriundos de 15 países. O evento abordou diversos 
tópicos, como por exemplo: i) a atração de talento, o 
reforço de competências digitais, a ética no uso da 
inteligência artificial, a cibersegurança  (Pilar 
Sociedade); ii) as cidades resilientes às 
transformações climáticas, a ecocivilização, a 
transição para a economia circular, o hidrogénio 
verde (Pilar Circularidade), iii) o envelhecimento 
saudável, os sistemas de saúde pública, a inteligência 
artificial aplicada aos cuidados de saúde, a segurança 
alimentar  (Pilar Saúde e Bem-Estar). 

  
Bin@Porto 2021 

Manutenção do diploma de reconhecimento 
científico e do prémio de excelência científico de 
forma a responder melhor à avaliação das atividades 
de I&D dos docentes e investigadores da FEUP. 

No âmbito do FEUP Prime, destaca-se o esforço 
efetuado para aumentar o nº de doutoramentos em 
ambiente empresarial. Em 2021, estavam 10 
estudantes inscritos em programas de doutoramento 
no âmbito do FEUP Prime, correspondendo ao 
envolvimento de 7 empresas. 

 
1º Seminário DoRPE 
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Disponibilização à comunidade da FEUP de um 
conjunto de indicadores que traduzem a atividade 
científica realizada pelos docentes e investigadores 
da FEUP e através dos quais é possível fazer o 
benchmarking com outras IES. 

 

TERCEIRA MISSÃO 
TI1 | TF2 | TF3 | TP4 | TP5 | TP6 | TP7 | TP8 

  

Foi criado um prémio de reconhecimento bienal 
“Engenharia Distinta no Feminino” para premiar 
engenheiras que se destacaram em vários domínios 
da sociedade, que será entregue durante a cerimónia 
de comemoração do dia da FEUP em 2022. Foi, ainda, 
atribuído o Prémio Carreira da FEUP ao Eng. João 
Serrenho. 

 
Prémio Carreira atribuído ao Eng. João Serrenho 

No âmbito do programa “FEUP PRIME – Corporate 
Membership Programme” foram angariadas 4 novas 
empresas: Jerónimo Martins, Metro do Porto, 
Tridonic e Vestas, resultando num total de 13 
empresas Partner. Ainda no âmbito do Programa 
FEUP PRIME, as empresas Affiliate são atualmente 
95. 
Deu-se continuidade ao ciclo de webinars em 
parceria com estas empresas PRIME Partner, tendo-
se realizado mais 4 sessões. Em cada seminário 
online, um representante das empresas Partner da 
FEUP interagiu com um convidado externo, com 
moderação do Sr. Diretor da FEUP. 
De destacar, ainda, em parceria com a Comissão de 
Ligação à Indústria, a dinamização na FEUP do “Dia da 
Inovação” das Águas de Douro e Paiva, que contou 
com vários painéis com intervenientes da FEUP, da 
empresa e de outras entidades, onde foram 
endereçados temas de interesse da empresa e que 

também são alvo de investigação na FEUP, de forma 
a explorarem-se futuras possibilidades de 
investigação conjunta. 
De realçar a participação de docentes e 
investigadores da FEUP em 38 candidaturas no 
âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, tendo 
sido aprovados 29 projetos cujos orçamentos 
apresentados em candidatura, ascendem mais de 38 
M€ (valor que será ainda revisto em baixa). 

 
FEUP PRIME TALKS 2021 

Realizaram-se reuniões de apoio a projetos 
empresariais emergentes no seio do UPTEC e da 
FEUP. Realizaram-se também reuniões com grupos 
de promotores de novos negócios de base 
tecnológica associados à FEUP com vista a um melhor 
enquadramento dessas iniciativas no nosso 
ecossistema de inovação, resultando daí a atribuição 
da chancela “Spin-off FEUP” às startups Sea+Tech e 
CARBOPORA. 

 
Novas spin-off FEUP -  Carbopora e Sea+Tech 

Foi criado o Programa “FEUP Next Generation”, uma 
iniciativa de mentoria profissional, promovido pela 
FEUP Talent Unit, que pretende aproximar os Alumni 
e empresas aos estudantes da FEUP, e que terá a sua 
primeira edição em 2022. 
Na impossibilidade da realização de encontros 
presenciais de Alumni, foi criado em conjunto com a 
Embaixada Alumni em Lisboa, um Ciclo de Conversas 
em formato virtual - ALUMNI TALKS "ADN FEUP nas 
Unicórnio Portuguesas", que pretende dar a 
conhecer os percursos dos Alumni FEUP que 
trabalham em empresas Unicórnio portuguesas. 
Foram realizadas sessões com a Feedzai, Farfetch e 
Talkdesk. 
Deu-se continuidade às rubricas: “À conversa com os 
Embaixadores Alumni”; à “Alumni Career Stories”;  à 
“Alumni Voice”; à “Alumni a Dar Música - The FEUP 
Alumni Playlist”. Estas rubricas têm o objetivo de 
potenciar a divulgação do nome da FEUP, do percurso 
dos seus Alumni, e também de reforçar e promover a 
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interação com os atuais estudantes. Ainda com o 
mesmo propósito foi criado o “Career Sharing 
Podcast” em parceria com a Engenharia Rádio e com 
a Faculdade de Psicologia, onde os Alumni partilham 
os seus percursos académicos e profissionais. 

 
Encontro Alumni no Porto - dezembro de 2021 

Apesar das restrições associadas à pandemia, 
manteve-se uma intensa atividade cultural. Através 
do Comissariado Cultural e do SDInf, foram 
promovidos 15 concertos presenciais, 2 concertos via 
live streaming, a manutenção de projetos internos 
com a comunidade FEUP (Grupo de Jazz da FEUP, 
Orquestra Clássica da FEUP, Oficina de Pintura), 5 
sessões de Clubes de Leitura. 

De destacar ainda as iniciativas culturais dos grupos 
estudantis, nomeadamente, da AFEUP, do Grupo de 
Fados, da TEUP, da TUNAFE. 

 
Orquestra Clássica da FEUP 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDADES 
EP6 | EP8 | EP9 | IP7 | C1 | C4 | C5 | C6 

 

 

Deu-se continuidade à renovação e 
rejuvenescimento do conjunto de docentes de 
carreira através da abertura de concursos para 
contratação de novos docentes e continuou-se a 
melhorar a relação entre o número de docentes do 
quadro e de carreira. Assim, foram abertos 10 lugares 
para Professor Auxiliar; 7 para Professor Associado; e 
7 para Professor Catedrático. É de realçar a 
manutenção de 51 anos de média de idades do corpo 
docente ETI nos últimos 3 anos. 
De destacar ainda a abertura de concursos e 
assinatura de contratos que decorreram em 2021 
para pessoal investigador: 5 contratos no âmbito do 
concurso ao Emprego Cientifico Individual 2020; 46 
contratos de doutorados do Regime Geral no âmbito 
de projetos, 19 contratos de investigadores não 
doutorados no âmbito de projetos, 1 contrato de 
investigador Marie Curie e 1 contrato de Investigador 
Convidado. 
De referir ainda que foram efetuadas as alterações de 
posicionamento remuneratório obrigatórias para os 
docentes que obtiveram no processo de avaliação de 
2013 a 2018 e de 2014 a 2019, seis menções de 
excelente consecutivos. Foi iniciado o processo de 
avaliação relativo a 2020. 

No que se refere ao Pessoal Técnico, foram abertos 
22 lugares, dos quais 2 foram concursos para o cargo 
de Direção Intermédia de 3.º Grau; 17 foram 
concursos para Técnico Superior; e 3 para Assistente 
Técnico. Realça-se que foi nomeado 1 Coordenador 
Técnico para o cargo de Direção Intermédia de 5.º 
grau. 
Procederam-se às alterações de posicionamento 
remuneratório obrigatório no âmbito dos processos 
SIADAP e SIADUP, após concluído o processo de 
avaliação de desempenho do pessoal técnico 
respeitante ao biénio 2019/2020. Foram ainda 
efetuadas 9 alterações de posicionamento 
remuneratório, por opção gestionária, aos 
trabalhadores abrangidos pelos dois sistemas de 
avaliação anteriormente referenciados. 
Destaca-se também a atribuição de 12 prémios de 
desempenho ao pessoal técnico avaliados pelo 
SIADAP. 
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De referir, ainda, a concretização de 2 processos de 
mobilidade intercarreira e de 16 processos de 
mobilidade funcional ao pessoal técnico com 
contrato de trabalho em funções públicas e contrato 
de trabalho em regime de direito privado, 
respetivamente. 
Em 2021 realizou-se mais uma edição do Prémio 
Inovação – Serviços FEUP. A proposta vencedora foi 
da autoria de Nuno Portela, Hermínio Fernandes e 
Cristina Sousa Lopes. 

No que concerne ao contributo da FEUP para o 
desenvolvimento sustentável, destacam-se as 
seguintes iniciativas: 
- no âmbito da Educação para o Desenvolvimento 
Sustentável (EDS): i) a elaboração de proposta de 
projeto de EDS com o objetivo de desenvolver 
competências em sustentabilidade nos diferentes 
ciclos de estudo na FEUP e consolidar uma cultura de 
sustentabilidade na instituição; 
- no âmbito da Educação não Formal: i) a realização 
de mais uma edição do concurso de ideais 'Mais 
Ideias Sustentáveis'; ii) a comemoração do Dia 
Mundial da Engenharia para o Desenvolvimento 
Sustentável; iii) a realização de um Repair Café em 
parceria com a Lipor; v) a realização de um Quiz que 
foi divulgado no Dia Internacional da Reciclagem; 
- no âmbito da Responsabilidade Social: i) a recolha 
mensal de bens para a Loja Social de Paranhos; ii) a 
recolha de livros para a feira solidária do livro com o 
objetivo de angariar bens para a Loja Social de 
Paranhos; iii) o apoio ao Banco Alimentar contra a 
Fome do Porto; iv) o apoio a diversas atividades que 
decorrem em instituições vizinhas da FEUP; v) a 
iniciativa “T-shirts solidárias” com objetivo de criação 
de um fundo de emergência para ajudar estudantes 
em situação de emergência financeira. 

 
Repair Café na FEUP - Novembro de 2021 

Foi criado um painel de individualidades de 
reconhecido mérito na sociedade para aconselharem 
a FEUP no seu Plano de Desenvolvimento: Conselho 
de Desenvolvimento Sustentável. 

Foram desenvolvidos diversos projetos para 
melhorar as infraestruturas, destacando-se os 
seguintes: 
- Reabilitação de espaços para laboratórios de apoio 
às atividades de ensino e de investigação bem como 
de salas de aula; 
- Início da atualização dos sistemas de videovigilância 
e de deteção automática de incêndios; 
- Reabilitação das centrais de bombagem das redes 
de água potável e de incêndio. 

Apesar de só ter iniciado o funcionamento em 
fevereiro de 2021, a instalação fotovoltaica para 
autoconsumo da FEUP produziu cerca de 10% da 
energia elétrica consumida nesse ano, resultando 
numa redução de 126 ton de CO2 emitidas e numa 
poupança de aproximadamente 50 000 €. 

 
Painéis fotovoltaicos - FEUP 

 

PRÉMIOS E RECONHECIMENTOS 

Investigadores da FEUP vencem prémio da Sociedade 
Portuguesa de Geotecnia. 
Ana Sofia Saldanha, António Viana da Fonseca e 
Cristiana Ferreira, investigadores com ligação ao 
Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de 
Engenharia da U.Porto, conquistaram o Prémio Úlpio 
Nascimento para o biénio 2018-2019. 
Entregue pela Sociedade Portuguesa de Geotecnia na 
cerimónia de celebração dos 50 anos da prestigiada 
Revista Geotecnia, que decorreu no Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil, em Lisboa, o prémio 
reconheceu a investigação relacionada com o 
microzonamento de suscetibilidade à liquefação 
induzida por sismos na região de Lisboa, num caso de 
estudo feito ao vale inferior do rio Tejo. 
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Prémio da Sociedade Portuguesa de Geotecnia atribuído a três 

investigadores do Departamento de Eng. Civil da FEUP 

Estudante da FEUP no pódio do Fraunhofer Portugal 
Challenge 2021 

O Fraunhofer Portugal Challenge, promovido pela 
Fraunhofer Portugal AICOS, desafiou estudantes de 
mestrado e doutoramento a apresentarem as suas 
ideias para um futuro mais sustentável e focado na 
inovação tecnológica. Helena Montenegro, 
estudante do Programa Doutoral em Engenharia 
Informática da Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto, conquistou o 3.º lugar na 
categoria de “Mestrado”. 

Resultado da sua dissertação final do Mestrado 
Integrado em Engenharia Informática e Computação, 
a investigação levada a concurso propõe modelos 
generativos profundos de Deep Learning para a 
anonimização de explicações médicas baseadas em 
casos clínicos, permitindo a sua utilização em 
contextos reais. Com orientação de Jaime Cardoso e 
Wilson Silva, professor catedrático e estudante de 
doutoramento, respetivamente, do departamento de 
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores da 
FEUP, o trabalho premiado vem colmatar um dos 
grandes desafios que impedem a aplicação de 
modelos de Deep Learning em tarefas de análise de 
imagem médica no mundo real: a sua falta de 
interpretabilidade. 

 

 
Estudante da FEUP no pódio do Fraunhofer Portugal Challenge 

2021 

Professor da FEUP vence prémio internacional na 
área da química dos lípidos. 
F. Xavier Malcata, Professor Catedrático do 
Departamento de Engenharia Química da Faculdade 
de Engenharia da Universidade do Porto, foi 
distinguido com o Stephen S. Chang Award, atribuído 
pela prestigiada American Oil Chemists’ Society 
(AOCS), associação internacional sediada nos EUA 
que tem por missão a procura da excelência em 
ciência e tecnologia de gorduras, óleos, agentes 
tensioativos e materiais relacionados. 
Trata-se da primeira vez que um português é 
reconhecido com este conceituado prémio, que visa 
distinguir um cientista, técnico ou engenheiro que 
tenha contribuído de forma extraordinária – através 
da sua investigação – para a melhoria de produtos 
existentes ou o desenvolvimento de novos produtos 
relacionados com lípidos. 

 
Professor da FEUP vence prémio internacional na área da química 

dos lípidos 

 
 
 
 
 

 
 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021   

ATIVIDADES 2021 - DESTAQUES  112 

FFUP - FACULDADE DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
EI1 | EF2 | EF3 | EP4 | EP5 | EP6 | EP7 | EP8 | 
EP10 | IP4 | IP5 | IP6 | IP7 | IP8 | TI1 | TF2 | TF3 
| TP5 | TP8 | C2 | C4 | C5 

 

Realização de profunda reflexão do MICF, no âmbito 
do processo de acreditação do mesmo, no sentido de 
adaptar e atualizar a oferta formativa, indo assim ao 
encontro das necessidades atuais do mercado de 
trabalho e dos perfis exigidos aos profissionais de 
saúde, nomeadamente na área das Ciências 
Farmacêuticas. 

Inauguração do Laboratório de Prática de Farmácia, 
um espaço desenvolvido em parceria com a Glintt – 
Global Intelligent Technologies S.A, e que resulta de 
um protocolo de cooperação assinado pelas duas 
partes. Este espaço permite aos estudantes uma 
maior aproximação à realidade do mercado de 
trabalho. 

 
O Laboratório de Prática de Farmácia da FFUP é um espaço 
pensado para os estudantes, que promove a sua mais eficaz 

inserção no mundo do trabalho 

Realização de Cursos de Formação Contínua, em 
diferentes áreas das Ciências Farmacêuticas com o 
objetivo de promover a atualização e enriquecimento 
de conhecimentos de estudantes e profissionais na 
área da saúde (Ex: “Da Química Orgânica aos 
Fármacos: teoria e prática laboratorial”, “Plantas 
Medicinais: desafios e oportunidades”). A opção por 
um modelo misto de ensino - presencial e à distância 
- permitiu o alargamento das formações a outros 
públicos nacionais e internacionais, nomeadamente 
os PALOPs. 

 
A Formação Continua segue como uma aposta da FFUP em 

termos de oferta formativa 

Realização do 1º Congresso Pedagógico FFUP, 
organizado pelo Conselho Pedagógico da FFUP. O 
evento teve como principal objetivo realizar uma 
reflexão sobre modelos educativos, inovação 
pedagógica e o impacto da pandemia no ensino das 
Ciências Farmacêuticas. 

 
O 1º Congresso Pedagógico FFUP debateu os modelos educativos 

e práticas pedagógicas na área das Ciências Farmacêuticas 

Criação de um novo 2º Ciclo de Estudos, o "Mestrado 
em Produtos de Saúde de Origem Natural" a fim de 
dar resposta à crescente procura de formação nesta 
área, quer pela comunidade académica quer na 
vertente de especialização profissional. 

 

INVESTIGAÇÃO 
EP4 | EP5 | EP8 | II1 | IF2 | IF3 | IP4 | IP5 | IP6 | 
IP7 | IP8 | TI1 | TP4 | TP5 | TP6 | TP7 | C2 | C3 

 

Projeto unCoVer, um consórcio internacional que 
engloba 29 parceiros, que a U.Porto integra a partir 
da FFUP. O projeto tem como objetivo a utilização, 
normalização e valorização de dados de saúde para 
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apoio à decisão no âmbito da pandemia de Sars-CoV-
2. 

 
Reunião do Steering Committee do projeto europeu unCoVer. 18 

de Novembro de 2021, Antuérpia 

Integração em redes de conhecimento 
internacionais, nomeadamente do Consórcio 
EUGLOH através da participação em ações como a 
Summer School - “Nutrition and Food Sciences: The 
role of the academy to promote Health” - e 
intercâmbios com outras Universidades 
(Universidade de Szeged (Hungria). 

 
A FFUP participou em atividades do Consórcio EUGLOH, através 

das suas áreas científicas de relevo 

Seminário - “O Alimento nas Ciências Farmacêuticas". 
Um percurso com futuro”. Evento que focou a 
importância do Alimento como área científica de 
investigação na FFUP e na Universidade do Porto. O 
evento destacou igualmente o papel da mulher na 
U.Porto, através da homenagem à Prof. Margarida 
Ferreira, uma das primeiras mulhes Doutoradas da 
U.Porto. 

 
O evento “O Alimento nas Ciências Farmacêuticas" focou a 

importância do alimento como área científica de investigação 
relevante na FFUP 

Realização de projetos de investigação, em parceria 
direta com a Indústria Farmacêutica e a FFUC, com 
vista à criação de novos fármacos para diversas 
doenças prevalentes nas sociedades atuais, tais como 
desenvolvimento de nanoformulações para 
tratamento da dor, ou para combater a inflamação 
associada a doenças degenerativas. 

Desenvolvimento do projeto de investigação 
BEAMER - Modelo Comportamental e de Adesão para 
Melhorar a Qualidade, Resultados de Saúde e Custo-
Efetividade dos Cuidados de Saúde. O projeto 
modelará os principais fatores que afetam a adesão 
do paciente ao tratamento e estudos-piloto 
envolverão 6 países com cerca de 18.000 pacientes. 

 
O projeto modelará os principais fatores que afetam a adesão do 

paciente ao tratamento 

 

TERCEIRA MISSÃO 
EP4 | EP5 | EP6 | EP9 | EP10 | II1 | IP5 | IP6 | 
IP7 | TI1 | TF3 | TP4 | TP5 | TP6 | TP7 | TP8 | C1 
| C2 

 

Apoio na criação de uma Associação de Antigos 
Estudantes da FFUP. 

Criação do “Prémio Microbiologia FFUP - bioMérieux 
2020”, ao melhor estudante na área disciplinar da 
Microbiologia do Mestrado Integrado em Ciências 
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Farmacêuticas (MICF). Atribuição do “Prémio 
Microbiologia FFUP - bioMérieux 2020”, ao melhor 
estudante na área disciplinar da Microbiologia do 
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 
(MICF). 

 
Prémio Microbiologia FFUP - bioMérieux 2020”, ao melhor 

estudante na área disciplinar da Microbiologia do Mestrado 
Integrado em Ciências Farmacêuticas 

Realização de ações de educação para a saúde, junto 
das comunidades escolares do ensino secundário: “O 
que devemos saber sobre Resistência aos 
Antibióticos”; Colaboração com a Associação 
Nacional de Estudo e Intervenção na Sobredotação; 
"Conversas com Cientistas", e visitas virtuais à FFUP. 

Participação da FFUP no Projeto Erasmus + 
OEMONOM. O projeto pretende desenvolver 
Materiais Educacionais de Acesso Livre sobre 
Moléculas de Ocorrência Natural - fontes, atividade 
biológica e uso visa a preparação de materiais 
inteligíveis, gratuitos e facilmente acessíveis a 
profissionais, estudantes de disciplinas biomédicas e 
leigos em relação ao efeito dos compostos naturais 
na saúde humana. O projeto surgiu da colaboração 
de 8 universidades Europeias e estará disponível em 
8 línguas nativas das universidades participantes 
(Checo, Francês, Alemão, Húngaro, Italiano, 
Português, Eslovaco e Esloveno). 

 
O projeto pretende desenvolver Materiais Educacionais de Acesso 

Livre sobre Moléculas de Ocorrência Natural 

Participação da FFUP no "Programa de Apoio à 
Inovação", promovido pelo EIT Health RIS Hub da 
Universidade do Porto. Este programa visa criar um 
sistema de provas de conceito para aumentar o 
sucesso da entrada no mercado de soluções 
inovadoras na área da saúde. 

CAPACIDADES 
EP6 | EP7 | EP9 | TI1 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | 
C6 

 

Criação do Grupo de Trabalho para o 
desenvolvimento sustentável na FFUP.  Atualmente o 
Grupo de Trabalho encontra-se a preparar iniciativas 
de formação e divulgação para a comunidade 
académica. 

Participação da FFUP no INVENTHEI, projeto da 
iniciativa do EIT HEI: Capacitação em Inovação para o 
Ensino Superior, lançado pelo Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia (EIT).  O principal objetivo é 
ajudar as instituições de ensino superior na criação de 
mecanismos e redes que promovam o ensino da 
inovação e do empreendedorismo a funcionários e 
alunos, capacitando estes últimos a tornarem-se 
inovadores e empreendedores, contribuindo para a 
geração de empregos e o crescimento económico. 

Atualização, nova redação e publicação do 
Regulamento Orgânico da FFUP.  A atualização surge 
no âmbito das atuais necessidades organizacionais 
dos Serviços da Faculdade de Farmácia da 
Universidade do Porto, e atende às alterações 
legislativas, estatutárias e regulamentares entretanto 
ocorridas. 

 

PRÉMIOS E RECONHECIMENTOS 

Prémio DaVita - atribuído pela Sociedade Portuguesa 
de Nefrologia (SPN) ao Grupo de investigação da 
FFUP/UCIBIO. 

 
Prémio DaVita - atribuído pela Sociedade Portuguesa de 

Nefrologia (SPN) ao Grupo de investigação da FFUP/UCIBIO 

Prémio de Mérito atribuído ao Professor Doutor José 
Luís Fontes da Costa Lima, Professor Jubilado do 
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Laboratório de Química Aplicada da Faculdade de 
Farmácia da Universidade do Porto (FFUP) pela 
Sociedade Portuguesa de Eletroquímica (SPE). 

 
Prémio de Mérito atribuído ao Professor Doutor José Luís Fontes 
da Costa Lima, pela Sociedade Portuguesa de Eletroquímica (SPE) 
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FLUP - FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
EI1 | EF2 | EF3 | EP4 | EP5 | EP7   

 

Aprovação pela Comissão Europeia de um novo 
Mestrado Erasmus Mundus em Estudos Alemães 
Transnacionais (TNGS EMJM - Transnational German 
Studies -Erasmus Mundus Joint Master), do qual a 
FLUP é instituição coordenadora, pelo período de 
2022 a 2027. Envolve quatro universidade num 'joint 
degree': a Universidade do Porto, a Université du 
Luxembourg, a Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz e a Università degli Studi di Palermo. 

Submissão à A3ES da nova Licenciatura em Literatura 
e Estudos Interartes. 

Submissão à A3ES do novo curso de 2º Ciclo em 
Filosofia, Política e Economia, parceria da FLUP com a 
FEP. 

Criação de um conjunto de dezoito cursos de 
Formação Contínua ao abrigo do financiamento PRR. 

Conclusão dos processos de avaliação dos Ciclos de 
Estudo pela A3ES e implementação da reestruturação 
dos planos curriculares que ainda estavam 
dependentes da aprovação da tutela. 

 

INVESTIGAÇÃO 
II1 | IF2 | IF3 | IP4 | IP5 | IP6 | IP7 | IP8 

 

Submissão, com resultado positivo, de Candidatura 
ao Emprego Científico Institucional - CODA 
(CEECINST/00050/2021). 

Preparação da candidatura dos centros de I&D da 
FLUP a Laboratório Associado, a submeter à FCT em 
inícios de 2022. Promoção de estratégias de estímulo 
à inovação e à internacionalização da investigação 
realizada na FLUP e maximização do sucesso de 
candidaturas de projetos a financiamento 
competitivo, através do REMA (Research 
Management & Science Communication Hub). 

Aprovado novo projeto submetido ao Horizonte 
Europa (2021-2023): Soil health surrounding former 
mining areas: characterization, risk analysis, and 

intervention (Norte 2020 – Scientific and 
Technological Research Support System (SAICT) - 
"Structured R&D&I projects"- Horizon Europe 
(NORTE-01-0145-FEDER-000056). 

A Rua na Estrutura Urbana / The Street in the City 
Structure. Colóquio Internacional Comemorativo dos 
500 Anos da Rua de Santa Catarina das Flores. 
Organização: DCTP/FLUP, CITCEM, Câmara Municipal 
do Porto, Misericórdia do Porto. 

Criação, discussão, aprovação e implementação do 
novo Regulamento de Avaliação do Desempenho dos 
Docentes e Investigadores da Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, nomeadamente com a 
criação do respetivo módulo no SIGARRA. 

 

TERCEIRA MISSÃO 
TI1 | TP4 | TP5 | TP7  

 

Encontro Nacional de Ciência Cidadã 2021: “Construir 
pontes para uma ciência participada” - FLUP I&D, 25 
e 26 de novembro de 2021 (e noutras cidades do país 
de forma descentralizada e híbrida). O ENCC 2021 
teve foi uma organização da Rede Portuguesa de 
Ciência Cidadã (promotor); Rede Nacional de 
Bibliotecas Públicas; IS-UP; Biblioteca da Faculdade 
de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de 
Lisboa; Departamento de Física da Universidade de 
Coimbra; RÓMULO - Centro Ciência Viva da 
Universidade de Coimbra; Biblioteca da Universidade 
do Algarve - Campus de Gambelas; Escola Superior de 
Educação e Instituto Politécnico de Santarém. 

Difusão de obras editadas pela FLUP e suas unidades 
de I&D através da oferta à comunidade académica e 
a instituições interessadas, no âmbito da 
reorganização do espaço de armazenamento de 
publicações da FLUP. 

Criação de novos sites, nomeadamente a plataforma 
DIGITHÉKE para as revistas da FLUP, em acesso livre, 
com um blog associado (a plataforma OJS (versão 3.3) 
aloja, presentemente, 29 revistas correntes da FLUP, 
as quais estão indexadas em algumas das mais 
prestigiadas bases de dados e diretórios 
internacionais) e o site FLUP e Sustentabilidade 
dedicado às políticas de sustentabilidade na FLUP 
(divulgando ações e parcerias com instituições deste 
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âmbito e promovendo a sensibilização da 
comunidade académica para as políticas ambientais e 
de sustentabilidade 
(https://ser.letras.up.pt/sustentabilidade/). 

Otimização e desenvolvimento do SIGARRA: tradução 
sistemática de todos os conteúdos para inglês; 
reorganização de formulários de submissão on line; 
inserção sistemática dos diplomas legais na área de 
documentos do SGA, no módulo de 
Legislação/Regulamentação, permitindo criar o 
histórico dos diplomas; atualização do organigrama 
da FLUP; etc. 

Promoção de ações no âmbito do compromisso social 
da FLUP: Campanha de Angariação de Bens a favor da 
ADRA - Delegação de Ermesinde (7 a 17 de dezembro 
de 2021). 
https://sigarra.up.pt/flup/pt/noticias_geral.ver_noti
cia?p_nr=133646 

 

CAPACIDADES 
C1 | C2 | C4 | C5 

 

Instalação e equipamento do Centro de Estudos da 
Instalação e equipamento do Centro de Estudos da 
Cultura em Portugal da Universidade do Porto no 
Palacete Burmester, onde se reúnem os acervos de 
escritores e vultos da cultura portuguesa como Vasco 
Graça Moura (1942-2014), Humberto Baquero 
Moreno (1935-2015), Álvaro Júlio da Costa Pimpão 
(1902-1984), António Augusto Cortesão (1854-1927) 
e Albano Dias Martins (1930-2018) e, em regime de 
comodato, de Desmond Morris (1928-). 

Aquisição de equipamento para o Humanities Lab 
(HL), no âmbito do programa American Corners 
Portugal, parceria existente entre a FLUP e o 
Departamento de Estado Norte-americano desde 
2011, foi concedida uma “Grant” de 50.000€. Criação 
dos Estúdios de Rádio e das instalações para o JPN – 
JornalismoPortoNet – com o respetivo equipamento 
técnico, permitindo a transferência dos estudantes 
do Curso de «Ciências da Comunicação: Jornalismo, 
Assessoria e Multimédia» para o edifício da FLUP e a 
sua plena integração na comunidade FLUP. 

Promoção das obras de requalificação das instalações 
dos SGA para a integração da Unidade de Educação 
Contínua no seu espaço físico. 

Promoção de obras de requalificação das instalações 
da FLUP, entre as quais se salientam as obras no pátio 
exterior, entre as Torres A e B e o Edifício principal, a 
adaptação dos espaços para receber os Estúdios de 
Rádio e o JPN, e a colocação de elevador junto do 
Anfiteatro Nobre. 

Desenvolvimento do Projeto do novo Edifício FLUP 
I&D, da autoria do Arqtº. Nuno Brandão Costa, cuja 
construção se prevê para breve. 

 

PRÉMIOS E RECONHECIMENTOS 

A Professora Ana Luísa Amaral venceu o «Prémio 
Literário Francisco Sá de Miranda» e o «Prémio 
Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana». A 
Professora Madalena Fonseca venceu o «Prémio CEI-
IIT 2020». O Professor Pedro Eiras venceu o «Prémio 
Literário António Cabral». 

A Estudante Ana Rita Rodrigues venceu o «Prémio 
Literário Manuel Alegre» e o Estudante Francelino 
Wilson venceu o «Prémio IILP-Itamaraty de Artigo 
Científico sobre Língua Portuguesa». 

O LMOOC «Introdução à Lingua Portuguesa» foi 
premiado pela International E-Learning Association. 
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FMDUP - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
EI1 | EF2 | EF3 | EP4 | EP6 | EP7 | EP10  

 

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. Promoveram-se 
as atividades de ensino e investigação nos domínios 
formativos do ensino pré-graduado, destacando-se a 
efetivação de estágios profissionalizantes no âmbito 
da Unidade Curricular de Monografia/Relatório de 
Estágio do Mestrado Integrado em Medicina 
Dentária, em parceria com ICBAS/Centro Hospitalar 
do Porto, tendo em vista o desenvolvimento de 
competências interprofissionais dos estudantes. 
Destaca-se ainda a preparação conjunta de Cursos de 
Formação Pós-Graduada, a iniciarem no ano letivo 
2022/2023. 

Dinamização e promoção da oferta formativa pós-
graduada e de formação continuada para 
diplomados, profissionais e alumni, no domínio 
técnico-científico da Medicina Dentária. Foi alargada 
a oferta formativa de cursos não conferentes de grau, 
aumentando-se o número de estudantes formados 
no âmbito de cursos avançados de curta duração, de 
formação especializada complementar nas distintas 
áreas de especialização técnica da Medicina Dentária. 
Foi igualmente alargada a oferta formativa no âmbito 
da formação contínua - necessidade decorrente dos 
avanços da ciência e da investigação, do 
desenvolvimento tecnológico e da inovação na 
prática clínica-médico dentária - procurando o 
desenvolvimento e atualização de competências e 
conhecimento, bem como das aptidões profissionais 
necessárias ao exercício da atividade. 

Promoção de um acordo de cooperação para 
dinamização da oferta formativa pós-graduada com a 
Ordem dos Médicos Dentistas, procurando adequar 
os objetivos formativos aos reais interesses da classe 
profissional, espectativas dos formandos, e requisitos 
e necessidades do mercado de trabalho. 

 

 

 

INVESTIGAÇÃO 
EP6 | II1 | IF3 | IP4 | IP5 | IP6 | IP8 | TI1 | TP4 | 
TP5 

  

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. 

Promoção dos processos de certificação dos 
laboratórios de investigação com a implementação 
da norma ISO/IEC 17025 – visando a implementação 
de um Sistema de Gestão da Qualidade e o 
reconhecimento da prestação dos seus serviços a 
nível de mercado. 

Dinamização de acordos de cooperação com 
empresas para o estabelecimento de estratégias de 
investigação aplicada. A FMDUP desenvolveu 
diversos protocolos de colaboração com empresas da 
área tecnológica nos domínios da Medicina Dentária, 
para o desenvolvimento de atividades de 
investigação aplicada, centrada na transferência de 
conhecimento de base interdisciplinar. Dá-se 
destaque à colaboração com empresas para a 
atividade de I&D+i com atividade nos domínios dos 
dispositivos médicos e biomateriais com 
aplicabilidade translacional na Medicina Dentária. 

 

TERCEIRA MISSÃO 
EP6 | EP9 | TI1 | C6 

  

Promoção das atividades de voluntariado estudantil. 
A FMDUP procurou promover as atividades de 
responsabilidade social, tendo em vista a promoção 
do bem comum e o aumento da equidade e justiça 
social, apoiando e promovendo ações de 
voluntariado alicerçada em projetos de intervenção 
social protagonizados pela comunidade estudantil. 
Merecem ainda destaque as atividades dinamizadas 
no âmbito do programa Mentoria Interpares, 
centrado no acolhimento, integração e 
desenvolvimento interpessoal dos estudantes; e no 
programa “Riscos e Desafios”, promovido em 
parceria com a ARS-Norte, que visa acompanhar a 
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integração na vida universitária dos estudantes, 
prevenindo o desenvolvimento de comportamentos 
de risco. 

Promoção da prestação de cuidados de saúde 
médico-dentária a grupos de risco e populações 
especialmente carenciadas. A FMDUP desenvolveu 
parcerias com distintas Instituições particulares de 
solidariedade social (IPSS) de forma a promover o 
acesso facilitado e a baixo custo, aos cuidados de 
saúde oral por parte de populações especialmente 
carenciadas e desfavorecidas. 

Dinamização de atividades de rastreio de saúde oral. 
A FMDUP desenvolveu as atividades de rastreio e 
sensibilização para a promoção de Saúde Oral, com 
destaque para o projeto Paranhos Sorridente, uma 
parceria com a Junta de Freguesia de Paranhos que 
visa melhorar a saúde oral das crianças e 
adolescentes que frequentam os jardins-de-infância 
e as escolas da freguesia através da realização de 
rastreios gratuitos a esta população, dinamização de 
atividades de promoção da saúde, e acesso à 
prestação de cuidados de saúde oral a custos 
reduzidos. 

 

CAPACIDADES 
TI1 | TF3 | TP4 | C5 | C6 

 

Melhoria das infraestruturas da Clínica Pedagógica 
para aumento da biosegurança. Melhoria e reforço 
das infraestruturas, e das medidas de higiene e 
segurança durante a atividade clínica, visando 
diminuir a probabilidade de infeção cruzada de 
partículas com carga viral de SARS-CoV-2 ou outros 
agentes infeciosos, que podem ser transportados por 
aerossóis gerados durante a realização da maioria 
dos procedimentos clínicos por parte dos médicos 
dentistas. As medidas desenvolvidas, visam 
simultaneamente, aumentar a privacidade e o 
conforto dos pacientes que recorrem aos serviços da 
Clínica da FMDUP. 

Efetivação de obras de gestão e manutenção 
preventiva do edifício e das infraestruturas 
subjacentes, dando-se continuidade às atividades de 
manutenção dos equipamentos exteriores, visando 
uma melhoria da qualidade e bem-estar ambiente. 
Continuação das ações de manutenção dos 
equipamentos clínicos e pré-clínicos, bem como de 

todas as estruturas laboratoriais de apoio à clínica e 
investigação. 

Promoção de medidas e sensibilização para a redução 
do desperdiço energético e impacto ambiental. 
Destaca-se a substituição da iluminação por 
luminárias LED no interior e exterior do edifício, 
implementação de sensores de movimento e de 
luminosidade para redução do desperdício 
energético, implementação de torneiras com 
sensores para redução do desperdício de água e 
abolição da utilização de produtos descartáveis em 
plástico. 

 

PRÉMIOS E RECONHECIMENTOS 

Admissão da FMDUP como membro da International 
Association for Dental Research – IADR. 

Admissão da FMDUP como membro da Association of 
Dental Education in Europe – ADEE. 
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FMUP - FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
EI1 | EF3 | EP4 | EP6 | EP7 | EP8 | EP10 | II1 | 
IF3 | IP4 | TI1 | TF3 | TP7 | TP8 | C4   

 

Aprovação e implementação do novo Plano de 
Estudos do MMED no ano letivo de 2021/2022, sob 
proposta da Direção de Curso, aprovado pelo 
Conselho Científico, com base na auscultação de 
docentes e estudantes da FMUP sobre o anterior 
plano de estudos. As alterações incidem sobre o ciclo 
básico e ciclo clínico que se encontra reforçado em 
tempo disponível para a prática clínica, salientando-
se a introdução de novas UCs dedicadas à 
Imagiologia, Terapêutica, Competências Clínicas 
Transversais e Cuidados Paliativos. As UCs Optativas 
podem ser escolhidas pelos estudantes em qualquer 
área do conhecimento, na FMUP, em UOs da U.Porto, 
ou outra Instituição que os estudantes considerem de 
interesse para aprofundar ou diversificar a sua 
formação (incluindo UCs Optativas em modo de 
estágio clínico ou de investigação). A par destas 
modificações procurou-se maximizar o tempo de 
contacto permitido em função do número de ECTS de 
cada UC, em especial no 6.º ano. A aplicação do novo 
plano de estudos pressupõe acompanhamento, 
avaliação e participação ativa e empenhada no 
processo de melhoria contínua do ensino-
aprendizagem, com progressiva alteração dos 
métodos de avaliação, tendo em vista a sua 
aproximação aos objetivos da Prova Nacional de 
Acesso ao Internato Médico.  

Aprovação e aplicação do novo Regulamento 
Pedagógico da FMUP, que estabelece os princípios e 
valores a assumir no processo educacional, e as 
normas e orientações gerais que regem o processo 
pedagógico e as relações entre os corpos docente e 
discente, aplicáveis genericamente aos ciclos de 
estudos e demais cursos da responsabilidade da 
FMUP, tendo em vista a promoção da qualidade 
pedagógica e a excelência da formação. Neste 
âmbito, o processo de ensino-aprendizagem 
contempla a relação educativa, a avaliação das 
aprendizagens e as orientações pedagógicas no que 
concerne às normas de conduta e de relação entre 

estudantes e docentes, à avaliação do desempenho 
pedagógico dos docentes, para além de aspetos 
específicos de funcionamento que tenham relevância 
na qualidade do ensino e da aprendizagem. O 
Regulamento Pedagógico é objeto de reapreciação 
bianual pelo Conselho Pedagógico, sem prejuízo da 
sua atualização, em qualquer momento, sempre que 
julgado necessário. 

Constituição de Comissões Consultivas dos cursos de 
Doutoramento, Mestrado e Educação Contínua, 
resultando na alteração dos critérios para 
Doutoramento e Doutoramento com distinção. 

Participação da FMUP no IP Alliance e no Programa 
de Candidatura da U.Porto ao PRR, com ambas as 
propostas aprovadas, resultando em financiamento 
para novos cursos conferentes e não-conferentes de 
grau. 

A FMUP lançou a edição de 1 novo ciclo de estudos 
(Mestrado em Metabolismo - Biopatologia e 
Experimentação) e 6 cursos de formação pós-
graduada em áreas como Covid-19, Dor Crónica, 
Epigenética, Geriatria Clínica, Administração em 
Saúde e Neuroanestesiologia. Para além do Mestrado 
Integrado em Medicina, no ano letivo 2020/2021, a 
FMUP disponibilizou mais 82 cursos distribuídos por 
12 Mestrados, 9 Doutoramentos e 61 de Educação 
Contínua. 

 

INVESTIGAÇÃO 
EI1 | EF3 | EP5 | EP6 | EP8 | II1 | IF2 | IF3 | IP4 
| IP5 | IP6 | IP7 | IP8 | C3 

 

 

Criação e implementação do Laboratório Associado 
RISE - Rede de Investigação em Saúde, aprovado pela 
FCT e dedicado à investigação clínica e de translação, 
desde os estádios pré-clínicos e clínicos até ao nível 
da comunidade, nomeadamente através da saúde 
digital, juntando duas escolas médicas (FMUP e 
FMUL), uma unidade hospitalar (IPO-Porto) e quatro 
centros de investigação (CINTESIS, UnIC, CCUL e CIP-
IPOP), no âmbito dos objetivos da política nacional 
para a Ciência e a Tecnologia. A estas entidades 
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juntaram-se investigadores da NOVA Medical School, 
da Escola Superior de Enfermagem do Porto e da 
Universidade de Aveiro. O RISE é constituído por 
cinco grandes linhas de investigação (Ciências 
Cardiovasculares; Oncologia; Doenças Inflamatórias e 
Degenerativas; Transformação Digital e Políticas e 
Tecnologias nos Cuidados de Saúde; Saúde 
Comunitária e Desafios Societais). O RISE envolve 
investigadores de várias formações (médicos, 
enfermeiros, cientistas de dados, nutricionistas, etc.), 
de uma gama de diferentes especialidades, que se 
dedicam à investigação clínica, suportada por uma 
boa e sólida estrutura em ciências de dados. 

  
Laboratório Associado RISE - Rede de Investigação em Saúde – 

2021 

Implementação do 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 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. 

Grupo de investigação SisPorto mantém a liderança 
da investigação mundial na área de Cardiotocografia, 
de acordo com o ranking da ExpertSCape. O SisPorto 
evoluiu para OmniView-SisPorto, um sistema de 
monitorização fetal com grande impacto na prática 
clínica na área da Obstetrícia. O OmniView-SisPorto 
efetua uma leitura dos sinais provenientes do feto, 
identificando situações relacionadas com a baixa 
oxigenação. O sistema emite ainda alertas 
automáticos que são recebidos pelos profissionais de 
saúde em qualquer ponto com acesso à rede 

informática hospitalar ou à Internet. A monitorização 
dos bebés é assim realizada pelo programa 24 horas 
por dia, alertando os profissionais de saúde no caso 
de surgirem alterações. 

Como forma de monitorizar toda a produção 
científica da FMUP foi implementada a Plataforma 
Authenticus, projeto desenvolvido pela U.Porto e 
pelo CRACS/INESC TEC, cofinanciado pela FCT. Esta 
plataforma permite importar, de forma automática, 
as publicações a partir de múltiplas bases de dados de 
indexação, associa de forma automática os autores a 
investigadores e instituições conhecidas e oferece 
uma interface especializada para os investigadores e 
as instituições validarem ou descartarem as 
associações propostas. 

O esforço científico da FMUP resultou, no ano de 
2021, na publicação de mais de 1.400 artigos 
científicos completos indexados na WoS, 86 
dissertações de mestrado e 50 teses de 
doutoramento concluídas. A FMUP foi ainda 
Instituição proponente ou participante de 62 projetos 
científicos. A conceptualização da Unidade de Gestão 
de Conhecimento – no âmbito do novo Regulamento 
Orgânico – permitiu um maior apoio a candidaturas e 
projetos de investigação da iniciativa de 
investigadores da FMUP e com desenvolvimento na 
Faculdade. 

 

TERCEIRA MISSÃO 
EI1 | EP5 | EP8 | EP9 | EP10 | IP4 | IP7 | IP8 | 
TI1 | TP4 | TP5 | TP7 | TP8 | C6 

 

 

Acolhimento pela FMUP da nova sede da Cátedra 
Internacional de Bioética, instituição que tem por 
objetivo principal promover a educação para a 
bioética em instituições académicas em todo o 
mundo, assim como promover os direitos humanos, 
os direitos humanos das mulheres, a ética das 
ciências da vida e o direito da saúde nos diferentes 
países do planeta. Dado o prestígio da Cátedra, a 
World Medical Association lançou o desafio de a 
mesma se constituir como um World Medical 
Association Cooperating Center. 

Designação de docentes da FMUP e investigadores do 
CINTESIS para integrar o Conselho Nacional de Ética 
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para as Ciências da Vida, órgão consultivo 
independente que funciona desde 2009, junto da 
Assembleia da República e tem como missão analisar 
os problemas éticos suscitados pelos progressos 
científicos nos domínios da biologia, da medicina ou 
da saúde em geral e das ciências da vida. Salienta-se 
a distinção de docente da FMUP, com Medalha de 
Ouro Comemorativa do 50.º Aniversário da 
Declaração Universal dos Direitos do Homem, 
atribuída pela Assembleia da República à Associação 
Portuguesa de Bioética. 

Constituição da Comissão de Ética da FMUP, que 
integra 11 personalidades de diferentes áreas 
profissionais, com o objetivo de dar resposta a 
questões distintas das que são tradicionalmente 
abordadas pelas comissões de ética hospitalares, 
nomeadamente em novos domínios de pesquisa, mas 
com especial sensibilidade para os problemas 
específicos de uma Instituição desta natureza, dada a 
acrescida exigência ética colocada pelo tratamento 
de dados em contexto de investigação, em particular 
pelos riscos relacionados com o uso de big data, 
inteligência artificial, computação quântica e outras 
ferramentas digitais. Além disso, a Comissão de Ética 
da FMUP deve apreciar estudos que decorrem no 
âmbito do curso de Medicina e dar especial atenção 
à investigação realizada em colaboração com centros 
de investigação, particularmente em ambiente 
laboratorial. 

 
Comissão de Ética da FMUP – 2021 

Associação da FMUP à ONG - BRASOAR - Associação 
Prevenção e Ação em Rede, para promoção da 
responsabilidade social, por via da realização de 
ações de formação e qualificação certificada, 
disponíveis para os estudantes, docentes, 
investigadores e técnicos da FMUP e da U.Porto. 
Adicionalmente, salienta-se a criação da unidade de 
formação de Responsabilidade Social em Saúde, 
destinada a estudantes, licenciados e mestres nas 
áreas da Saúde e das Ciências Sociais, com o objetivo 
de possibilitar aos formandos uma reflexão sobre as 

problemáticas sociais no contexto da saúde, 
desenvolvimento de uma atitude socialmente 
responsável e sensibilização para o altruísmo e justiça 
social no contexto pessoal, profissional e 
institucional. 

Reforço da relação da FMUP com os media e a 
sociedade, através do incremento da sua presença 
nos órgãos de comunicação social (2.757 notícias com 
referência à FMUP publicadas em 2021) e nas redes 
sociais. 

 

CAPACIDADES 
EI1 | EP8 | II1 | IP7 | TI1 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 

 

Aprovação e implementação do Regulamento 
Orgânico da FMUP destinado à reorganização dos 
departamentos não-académicos no Departamento 
de Recursos Comuns (DRC), permitindo estabelecer 
novas regras de funcionamento institucional no 
âmbito da estratégia de desenvolvimento, criando 
áreas de gestão de maior especificidade, autonomia 
e responsabilização: Central; Académica; 
Conhecimento; Tecnologia, Infraestruturas; 
Comunicação, procurando aumentar a sua eficiência 
e melhorar a qualidade das suas ações. Tal conduz à 
consolidação da estrutura departamental e do 
desenvolvimento sustentável, com condições que 
permitam otimizar as práticas de gestão e avaliação 
na prossecução dos objetivos inerentes ao modelo de 
governação, atividades e projetos. O Regulamento 
procura valorizar a contribuição dos técnicos para a 
tripla missão da FMUP - a saber, o ensino, a 
investigação e as atividades de interface social na 
área da Saúde -, como articular melhor a relação dos 
técnicos do DRC com os docentes, investigadores e 
técnicos dos departamentos académicos. 

Tomada de posse de 18 novos docentes, entre 
Professores Auxiliares, Associados e Catedráticos. 
Esta tomada de posse surge no âmbito de uma 
política de rejuvenescimento e valorização dos 
recursos humanos da FMUP, incluindo o 
desenvolvimento de concursos de promoção e de 
provimento de docentes de carreira e proposta de 
abertura de novas vagas junto da Reitoria da U.Porto, 
o que é crucial para responder às necessidades da 
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sociedade em termos de formação na área das 
Ciências da Saúde. De referir a reconversão do antigo 
estatuto de docente voluntário para docente 
convidado, o que levou à realização de contratos de 
trabalho com mais de 200 docentes da FMUP. Na 
mesma linha de valorização do empenho do pessoal 
docente, procedeu-se à eliminação dos contratos de 
docente convidado a 0%, reconvertendo-os em 
contratos a 3%. Regularizaram-se diversos vínculos 
contratuais no âmbito do programa PREVPAP e 
melhorou-se a organização e condições de trabalho 
do pessoal. Foi publicado o novo Regulamento de 
Avaliação de Desempenho dos Docentes da FMUP e 
desenvolvidos os processos de avaliação de 
desempenho dos profissionais das diversas carreiras. 

 
Cerimónia de tomada de posse de 12 Professores Catedráticos da 

FMUP - 2021 

Apresentação de um amplo programa de obras de 
requalificação das instalações afetas à FMUP, o qual 
contempla mais de 6 mil m² de área total a ser 
intervencionada na Instituição – no edifício que 
partilha com o CHUSJ –, possibilitando a melhoria das 
condições pedagógicas do ensino pré e pós-graduado 
e instalações recreativas dos estudantes, bem como 
dotar os docentes e técnicos da Faculdade que 
trabalham em áreas clínicas (nomeadamente na 
investigação clínica e de translação), no 
Departamento de Recursos Comuns ou no recém-
criado RISE, de instalações condignas e adequadas às 
suas funções. Acresce referir a necessidade de 
instalações destinadas às atividades de interface da 
FMUP com a comunidade, nomeadamente as 
relativas à Medicina Geral e Familiar, à Medicina 
Preventiva, Desportiva, Ocupacional e de Saúde 
Pública. 

Criação no SIGARRA de uma nova interface da FMUP, 
mais apelativa e adaptada aos dispositivos móveis. As 
principais atualizações da página eletrónica da FMUP 
consistiram na deslocação da caixa de autenticação 
para o topo da página, a simplificação do menu 
principal do lado esquerdo e uma reformulação da 

área central para melhoria na apresentação de 
conteúdos. Com esta atualização, teve início uma 
reorganização gradual das opções de menu do lado 
direito, bem como a atualização de conteúdos em 
páginas subsequentes à página principal. O objetivo é 
melhorar a qualidade da informação disponibilizada, 
procurando simplificar o acesso às principais 
funcionalidades. Destaca-se, neste âmbito, a criação, 
elaboração e colocação online da “FMUP em 
números”, contendo informação sobre a evolução de 
diversos indicadores institucionais de desempenho 
nos domínios da educação e formação, investigação, 
recursos humanos e financeiros da FMUP, entre 
outros. 

 
Nova interface do SIGARRA - FMUP adaptada a dispositivos 

móveis - 2021 

Implementação na FMUP de uma imagem 
institucional atualizada. Sem perder a ligação à 
história e aos símbolos desta Faculdade, a nova 
imagem do logotipo mantém a essência da marca 
FMUP e a sua cor fundamental, indissociável da 
Medicina. Os materiais de comunicação essenciais 
(logotipo e templates de papel timbrado, 
apresentação PowerPoint e assinatura de e-mail) 
estão disponíveis no SIGARRA (menu do lado direito), 
para docentes, investigadores e técnicos. 

 
Imagem institucional da FMUP atualizada - 2021 

 

PRÉMIOS E RECONHECIMENTOS 

Realização da Cerimónia do Dia de Graduação 2021 
marcada pela “Paixão” à Medicina, de 267 novos 
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médicos da FMUP, com participação do Presidente da 
República, com o objetivo de celebrar o final de um 
passo decisivo na vida dos jovens médicos e o início 
de uma nova fase dedicada à assistência e à prestação 
de cuidados de saúde, mas também à investigação e 
ao serviço à comunidade. Neste dia, e pela primeira 
vez num mesmo evento, foram impostas medalhas 
comemorativas da obtenção de Grau de Mestre 
(MMED e Pós-Graduação) e de Doutor, a mais de 600 
novos graduados da FMUP, num gesto emblemático 
da sua pertença à academia e do seu compromisso 
com a sociedade. Distinguiram-se 56 estudantes da 
FMUP por mérito académico ao longo dos dois 
últimos anos letivos. Foram ainda distinguidos 9 
novos Professores Agregados da FMUP. Acresce 
referir a criação de um site de acesso livre, no âmbito 
do "Dia da Graduação", para conter elementos de 
identificação dos graduados, mestres, doutores e 
agregados que foram distinguidos na cerimónia, em 
cumprimento da legislação em matéria de proteção 
de dados pessoais. 

 
Dia de Graduação da FMUP -2021 

Reconhecimento da excelência no desempenho das 
atividades científicas da FMUP por via de prémios 
atribuídos por entidades nacionais e internacionais. 
Neste âmbito salienta-se, a título exemplificativo, a 
distinção de equipas de investigadores da FMUP com 
o prémio Grünenthal DOR 2020 nas categorias de 
investigação básica e de investigação clínica. O 
Prémio de Investigação Básica contempla um 
trabalho sobre o sistema nervoso central, concluindo 
que o mesmo é indiretamente afetado pela lesão dos 

nervos periféricos. Entre as áreas do cérebro afetadas 
estão áreas envolvidas no controlo da dor. O Prémio 
de Investigação Clínica distinguiu um estudo inédito 
que avaliou as razões para a falta de adesão à  

medicação da perspetiva dos doentes com dor 
crónica ao longo de 12 meses. De referir ainda que 
uma equipa da FMUP venceu a Bolsa de Jovens 
Investigadores em Dor 2021 da mesma Fundação, 
distinguindo o projeto de investigação “O papel dos 
microRNA146a e microRNA155 na Dor e Progressão 
da Osteoartrose”, sobre a osteoartrose da anca e 
joelho. 

Distinção pela U.Porto de 4 projetos de inovação 
pedagógica da FMUP, no âmbito do programa 
“Promover a Excelência Pedagógica na Universidade 
do Porto”, que tem por objetivo promover a melhoria 
dos modelos educativos aplicados nos cursos e UCs 
da Instituição, a saber: (a) “Impressão 3D de peças 
anatómicas”, projeto que visa o uso de modelos 
obtidos com impressoras 3D para complementar o 
material cadavérico do Teatro Anatómico da FMUP; 
(b) “Implementação de tecnologia digital no formato 
audiovisual no ensino prático de Histologia e 
Embriologia”, pretendendo-se envolver os 
estudantes na narração de vídeos a disponibilizar aos 
restantes colegas; (c) “Modelo Colaborativo de 
Perguntas: como envolver os estudantes na sua 
avaliação?”, para envolver a comunidade estudantil 
da FMUP na criação ativa de elementos de avaliação; 
(d) “Ensino médico translacional em tempos de 
pandemia: trazer o bloco operatório aos alunos”, que 
visa, através da realização de filmagens de cirurgias 
cardíacas no bloco operatório e dos procedimentos 
na unidade de cuidados intensivos, criar vídeos que 
abordam os conteúdos formativos. 
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FPCEUP - FACULDADE DE PSICOLOGIA E DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
EI1 | EF2 | EF3 | EP4 | EP5 | EP6 | EP7 | EP8 | 
EP10 | IP4 | IP8 | TI1 | TF2 | TF3 | TP4 | TP5 | 
TP7 | TP8  

 

 

Realização de sessão de sensibilização intitulada 
“Diversidade e inclusão em contextos de ensino e 
aprendizagem: recordar conceitos e conhecer 
ferramentas” promovida pelo Conselho Pedagógico, 
em colaboração com a Associação de Estudantes, os 
Apoios Especiais da FPCEUP e o Núcleo de Apoio à 
Inclusão da Universidade do Porto.  
28 de junho, 12h00, online 
https://sigarra.up.pt/fpceup/pt/noticias_geral.ver_n
oticia?p_nr=60997 

Criação, aprovação pelo Senado da U.Porto e 
submissão à A3ES do 2.º Ciclo em Sexologia. Este ciclo 
de estudos é de caráter multidisciplinar e visa cobrir 
um conjunto de conteúdos teórico-práticos basilares 
no exercício da sexologia, quer na vertente prática, 
quer na vertente investigativa, convergindo com as 
áreas das ciências sociais e da saúde sob a alçada da 
sexologia (e.g., Psicologia, Medicina, Enfermagem, 
Educação), respeitando o seu plano de estudos as 
orientações atuais que perspetivam a sexualidade 
humana e a sexologia em particular, na sua dimensão 
biopsicossocial. 

Aprovação incondicional do 2.º ciclo em Ensino de 
Artes Visuais no 3º. Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (MEAV), no âmbito da Visita da Comissão 
de Avaliação Externa da A3ES. O MEAV é um curso 
profissionalizante, realizado em parceria entre a 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação e 
a Faculdade de Belas Artes e visa conferir habilitação 
profissional para a docência no 3.º ciclo do ensino 
básico e no ensino secundário, através da aquisição 
de competências científicas e pedagógicas 
necessárias ao exercício da docência. 

Disponibilização de 3 Unidades Curriculares de 
competências transversais à FEUP, no quadro de 
acordo interinstitucional entre FPCEUP e FEUP: 
- Empregabilidade ao Longo da Vida (1,5 ECTS); 
- Gestão de conflitos e Negociação (1,5 ECTS); 

 

- Desenvolvimento de Competências de Liderança 
(1,5 ECTS). 

Candidatura aos Programas Impulso Jovens STEAM e 
Impulso Adultos, no âmbito do Plano de Recuperação 
e Resiliência (PRR), com a realização pela FPCEUP de 
formações para um total de 1316 formandos até 
2025, procurando aumentar o número de adultos em 
formação ao longo da vida, em articulação com 
empregadores e a sociedade civil. 

 

INVESTIGAÇÃO 
EP5 | EP6 | EP10 | II1 | IF2 | IF3 | IP4 | IP5 | IP6 
| IP7 | IP8 | TI1 | TF2 | TF3 | TP4 | TP5 | TP7 | 
C4 

 

Início de 28 novos projetos de investigação, sendo 8 
internacionais (H2020, ERASMUS+, Fundação 
LaCaixa, AAL Programe, OEI) e 20 nacionais (FCT, 
FBial, FBelmiro de Azevedo, FAMI, ICamões e 
NORTE2020), totalizando um volume de 
financiamento de 3,6 M€. 

Aprovação de 18 novos projetos, 7 internacionais e 
11 nacionais, com diferentes fontes de 
financiamento, num total de 1,25M€. 

Modernização da revista Educação, Sociedade & 
Culturas (ESC) publicada pelo CIIE-UP, uma revista 
académica com arbitragem científica, de acesso 
aberto e multilingue criada em 1994. A grande aposta 
na renovação e incremento da qualidade e 
visibilidade da ESC, com aumento do investimento 
em recursos humanos e materiais, criação de uma 
estrutura sólida de produção editorial, renovação do 
corpo editorial, introdução de nova imagem gráfica, 
edição do 3.º número anual e migração para o portal 
OJS da U.Porto, visando tornar a ESC uma revista de 
referência e indexada nas mais reconhecidas bases de 
dados internacionais. 
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Disponibilização pública da produção científica da 
comunidade académica FPCEUP, com o registo de 
625 publicações das quais 142 estão indexadas na 
Web of Science e 162 na Scopus. 

Assinatura de escritura de constituição da “E2O 
Portugal – Rede de Iniciativas e Escolas de Segunda 
Oportunidade”, sendo a FPCEUP membro fundador. 
A constituição da Rede tem como objetivo construir 
sinergias para endereçar o problema individual e 
social do abandono da escola e do abandono precoce 
da educação e formação, através de ofertas 
educativas construídas com os jovens, procurando 
incorporar a sua diversidade no desenho curricular. O 
potencial de intervenção socioeducativa e contributo 
para a redução das desigualdades sociais, são 
preocupações que têm sido objeto de análise na 
investigação, tendo sido corporizadas na participação 
conjunta em projetos de investigação internacionais 
e no acolhimento de estudantes em escolas de 
segunda oportunidade, para a realização de estágios 
e de investigações. 

 
Logotipo da recém-criada Rede E2O Portugal – Rede de Iniciativas 

e Escolas de Segunda Oportunidade, sendo a FPCEUP membro 
fundador 

 

TERCEIRA MISSÃO 
EF2 | EF3 | EP4 | EP6 | IP4 | TI1 | TF2 | TF3 | TP4 
| TP5 | TP6 | TP7 | TP8 | C6 

 

Incremento do número de consultas psicológicas à 
comunidade em cerca de 30%, comparativamente 
com o ano de 2020, sendo que cerca de 50% se 
realizou online. 

 

Desenvolvimento de 41 ações de formação 
integradas em projetos internacionais, projetos 
ERASMUS e prestações de serviço, em formato 
online. 

Organização e dinamização, enquanto membros da 
Comissão Científico-Pedagógica da Mentoria U.Porto, 
de 1 workshop de formação docente (fevereiro), de 1 
curso de formação para docentes (dezembro), do 2.º 
Encontro da Mentoria U.Porto (abril), da 
monitorização e avaliação do Programa; na mesma 
qualidade, apresentação de comunicação sobre a 
Mentoria U.Porto no EUGLOH - Panel discussion 
about Creating the Student Ready University (março). 

 

Observatório de Emprego dos Diplomados FPCEUP | 
Edição 2021 
Com o intuito de obter indicadores de 
empregabilidade dos diplomados que permitissem 
dar resposta a necessidades diversas e tendo por 
base uma preocupação transversal com a inserção 
profissional e empregabilidade dos diplomados e com 
a afirmação e reputação da FPCEUP, avançou-se com 
a reativação do Observatório de Emprego dos 
Diplomados FPCEUP. A presente edição 2021 visou 
inquirir os diplomados FPCEUP de todos os ciclos de 
estudos um ano após a conclusão dos seus estudos 
(i.e. diplomados em 2019/2020).  
Página de apresentação institucional do estudo: 
https://s.up.pt/r2y8 

Reestruturação da página do SIGARRA FPCEUP, com 
portal específico para os estudantes, tendo sido 
disponibilizada a toda a comunidade na 
comemoração dos 41 anos. 
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CAPACIDADES 
TF2 | TF3 | C2 | C4 | C5 | C6 

 

 

Aprovação do projeto de aquisição de painéis 
fotovoltaicos para o edifício da FPCEUP, que será 
executado em 2022, com comparticipação da 
Reitoria. 

No âmbito da melhoria da eficiência energética, a 
FPCEUP prosseguiu com a substituição da iluminação 
de halogénio por iluminação LED, atingindo 100% nas 
áreas comuns (corredores, serviços e salas de aula) e 
60% nos gabinetes de docentes e investigadores. 

Aprovação do edifício da FPCEUP pela ANEPC 
(Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil) 
no âmbito da Inspeção Regular de Segurança Contra 
Incêndios em Edifícios. 

Concessão do Bar a uma nova empresa externa à 
FPCEUP, com obras de melhoria da infraestrutura, 
através da instalação de sistemas elétricos e de 
iluminação mais eficientes, melhoria do sistema de 
abastecimento e escoamento de águas e pintura e 
reabilitação de todos os espaços afetos ao Bar. 

Desenvolvimento de um sistema de Mentoria 
Académica, promovido pelo Conselho Científico da 
FPCEUP, criado com o intuito de apoiar e incluir novos 
docentes e investigadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉMIOS E RECONHECIMENTOS 

Prémio Arco-Íris para a investigação realizada pelos 
investigadores da FPCEUP, Jorge Gato, Daniela Leal e 
Daniel Seabra, atribuído pelas associações ILGA-
Portugal e Rede Ex-Aequo, em reconhecimento do 
seu contributo para a análise do impacto da 
pandemia de COVID-19 na comunidade LGBTQ+. 
Link de acesso à Gala no canal Q (prémio atribuído 43’ 
20´´): https://www.qplay.pt/programs/pai20-qplay-
meomp4-
db9d4efbclidiwar2gm_ons6qty0wbc6esu4a-
qhvuncfoigoszmirmwig5vnsccfemrd_an4 
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ICBAS - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS ABEL SALAZAR DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
EI1 | EF2 | EF3 | EP4 | EP6 | EP7 | EP10 | IP4 | 
IP5 | IP6 | IP8 | TI1 | TF2 | TF3 | TP4 | TP5 | TP6 
| TP7 | TP8 | C5 

 

 

 

Em julho de 2021 decorreu a visita dos avaliadores da 
European Association of Establishments for 
Veterinary Education (EAEVE) às instalações do ICBAS 
que resultou na aprovação do Mestrado Integrado 
em Medicina Veterinária (MIMV). O selo de qualidade 
da EAEVE agora alcançado, permite projetar e abrir 
portas a novas oportunidades para a instituição, o 
ciclo de estudos, os estudantes e os graduados de 
Medicina Veterinária do ICBAS. 

 
Reunião sobre as conclusões da ESEVT Re-visitation Team com os 

órgãos de governo 

No âmbito do programa "Impulso Adultos" do Plano 
de Recuperação e Resiliência (PRR) o ICBAS viu 
aprovadas um conjunto de 18 formações nele 
sedeadas, para um número estimado de 635 
formandos, em parceria com 8 UOs da U.Porto e 
distribuídas pelas seguintes tipologias: 
- 13 unidades de formação contínua; 3 cursos de 
formação contínua; 2 cursos de especialização. 
Às formações sedeadas no ICBAS, acrescem 2 
formações nas quais o ICBAS participará: 1 unidade 
de formação contínua, com sede na FMDUP; e 1 
Licenciatura com sede na FCUP (Programa Impulso 
Jovens STEAM). 

1ª Receção aos novos estudantes licenciados 
2021/2022: como resposta às necessidades 
identificadas no sentido de melhorar a integração dos 
estudantes já titulares de outras formações, foi 
realizada uma receção especialmente direcionada a 
estes estudantes. 

O Grupo de Trabalho nomeado pelo Conselho de 
Escolas Médicas Portuguesa, coordenado pelo ICBAS, 
publicou o documento de orientações nacionais para 
a formação médica "Reflexão sobre o perfil do 
médico recém-formado em Portugal". 

 
Capa do documento Reflexão sobre o perfil do médico recém-

formado em Portugal. CEMP 

A visão do(a) médico(a) humanista e plural levou a 
que o ICBAS incluísse no plano curricular optativo do 
MIM, entre outras, duas UC´s que, para além das 
competências técnico-científicas, valorizassem 
igualmente componentes sociais e humanísticas. 
Foram assim criadas, como unidades curriculares 
optativas do 2.ª ano do MIM, a "Introdução à Poesia 
e Medicina" e "Música e a Mente – Reflexões para 
uma abordagem interdisciplinar". 

 
Unidade curricular Introdução à Poesia, do Mestrado Integrado 

em Medicina 
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INVESTIGAÇÃO 
EI1 | EP4 | EP5 | EP6 | EP7 | EP10 | II1 | IF2 | IF3 
| IP4 | IP5 | IP6 | IP7 | IP8 | TI1 | TF3 | TP4 | TP5 
| TP7 | TP8 | C1 | C2 | C5 | C6 

 

 

 

 

No âmbito das candidaturas a projetos de 
investigação científica, tiveram início ao longo do ano 
2021, 11 projetos, cujo financiamento para o ICBAS 
rondou 1 308 995,55 €. 

No âmbito do Concurso Estímulo ao Emprego 
Científico Institucional (2.ª Edição), o ICBAS liderou 
uma candidatura - em associação com as Unidades de 
I&D UMIB, CI-IPOP, EPIUnit, CECA, CIIMAR, i3s, 
REQUIMTE e CIBIO - em torno do conceito "One 
Health" tendo sido notificado da Decisão Final de 
financiamento de dois investigadores auxiliares, pela 
FCT, em dezembro de 2021. 

O ICBAS passou a integrar o Consórcio Externo para a 
Rede Portuguesa de Infraestruturas de Investigação 
Clínica - PtCRIN (Portuguese Clinical Research 
Infrastructures Network), que visa, designadamente, 
o incremento da qualidade na investigação clínica e a 
otimização de recursos nacionais, de modo a elevar o 
número e a qualidade dos estudos clínicos a nível 
nacional e internacional. Em particular, a PtCRIN tem 
como missão desenvolver e promover as 
infraestruturas nacionais dedicadas à investigação 
clínica, particularmente os ensaios clínicos e outros 
estudos experimentais, potenciando a 
competitividade portuguesa nesta área. 

No âmbito do programa Erasmus + do ensino 
superior, e no contexto da EUGLOH, 6 universidades 
de 5 países europeus (França, Alemanha, Polónia, 
Portugal e Espanha) juntaram-se para criar uma 
Coleção Internacional de Pacientes Virtuais - 
Educação Digitalizada na Europa para além da 
pandemia (iCoViP).  O iCoViP é um projeto 
multicêntrico europeu cujo objetivo é fornecer uma 
coleção de pacientes virtuais (VPs) multilíngues de 

alta qualidade para estudantes de medicina e jovens 
médicos. Este projeto, que teve início em abril de 
2021, tem como objetivo aumentar a conhecimento 
sobre VPs e a sua integração curricular pelas escolas 
médicas, e promover parcerias institucionais para 
além do período do projeto. A Universidade do Porto 
participa através do Instituto de Ciências Biomédicas 
Abel Salazar e a Faculdade de Medicina. 

 
Idalina Beirão em destaque no podcast '90 Segundos de Ciência' 

com o projeto do consórcio europeu iCoViP 

O ICBAS, através dos seus docentes e investigadores 
integrados em distintas Unidades de I&D, esteve 
envolvido na apresentação de 7 candidaturas, cujo 
Estatuto de Laboratório Associado foi reconhecido 
pela FCT em 2021: Instituto de Investigação e 
Inovação em Saúde (i3s), Laboratório Associado para 
a Química Verde - Tecnologias e Processos Limpos 
(LAQV/REQUIMTE), Rede de Investigação em Saúde: 
do Laboratório à Saúde Comunitária (RISE); 
Laboratório para a Investigação Integrativa e 
translacional em Saúde Populacional (ITR); CIIMAR, 
CIBIO-InBio e CECA. 

 

TERCEIRA MISSÃO 
EI1 | EF2 | EF3 | EP4 | EP5 | EP6 | EP7 | EP8 | 
EP10 | II1 | IP4 | IP5 | IP6 | IP8 | TI1 | TF2 | TF3 
| TP4 | TP5 | TP6 | TP7 | TP8 | C2 | C4 | C6 

 

 

 

 

No ano letivo 2020/2021 foi oficializado o Gabinete 
Alumni do ICBAS, para o que têm sido realizadas 
ações como entrevistas a alumni ou a criação da base 
de contactos dos alumni. Neste âmbito, o ICBAS faz 
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pate do 1.º grupo piloto da UP na aquisição da 
plataforma Gradway.  
Salienta-se, ainda, que, no âmbito do Programa 
Doutoral em Ciência Animal do ICBAS foi organizado 
um encontro informal para estudantes de 
doutoramento: From Science to Business, onde um 
alumni do ICBAS é convidado a falar sobre sua 
trajetória profissional como empreendedor. 

 
Cartaz da primeira sessão da ação From Science to Business 

Através de várias atividades artísticas e culturais, 
procurou-se incentivar a comunidade académica a 
desenvolver capacidades extracurriculares, 
valorizando o conhecimento científico, aliado ao 
desenvolvimento artístico, de que são exemplos:  
- Exposição dedicada ao tema “Ciclo da Vida”, em 
parceria com o Museu Nacional Soares dos Reis; 
- O Diretor do ICBAS foi um dos curadores de 
DEPOSITORIUM 2, exposição do Museu Soares dos 
Reis que leva ao público um conjunto de peças das 
coleções de cerâmica, desenho, escultura, lapidária e 
pintura; 
- Celebração do “Dia Nacional da Cultura Científica” 
com a inauguração de um mural, em parceria com a 
FBAUP, e com um debate sobre cultura, arte e ciência 
e como se podem relacionar, subordinado ao tema 
“(Des)encontros entre ciência e arte - statement of 
art: creating bridges between science and culture”. 

 

 
Cartaz da exposição Ciclo da Vida - ICBAS-U.Porto e Museu 

Nacional Soares dos Reis 

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-chave do 
ICBAS, bem como o registo transversal de atividades 
internacionais in e out. 

 
Cartaz do 1st ICBAS International Webinar Series 

No âmbito das iniciativas de divulgação de ciência, 
um painel diversificado de especialistas das várias 
áreas da saúde (humana, animal e ambiental) juntou-
se para debater a abordagem Uma Saúde, no passado 
3 de novembro, Dia Internacional One Health. 
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Cartaz do 1st Porto One Health Day 

Foi criada, em parceria do GAE com a AEICBAS, uma 
campanha que prende alertar, consciencializar e 
ajudar quem se debate com solidão, ansiedade, raiva 
ou depressão: #BATEAPORTA. 

 
Campanha digital de sensibilização #bateaporta do Gabinete de 

Apoio ao Estudante do ICBAS 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDADES 
EI1 | EP7 | EP8 | TP8 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 

 

 

No âmbito da implementação do Regulamento 
Orgânico foi promovida a criação o serviço de 
segurança e saúde no trabalho, o qual tem como 
objetivo promover uma cultura direcionada ao 
desenvolvimento de boas práticas de avaliação de 
riscos, ergonomia nos postos de trabalho, adequação 
dos EPIs, capacitação dos trabalhadores do ICBAS 
para a resposta adequada a situações de urgência ou 
emergência, etc. 

Iniciou-se o processo tendente à abertura dos 
concursos internos de promoção a categorias 
intermédias e de topo das carreiras docentes do 
ensino superior. 

Foi promovido o reequipamento de anfiteatros e 
salas de aula no sentido de permitir a utilização de 
novas tecnologias, bem como o reforço da 
capacidade de apoio a audiovisuais. 

Foi realizada uma ação de formação contra incêndio, 
obrigatória, para todos os trabalhadores do 
Complexo ICBAS-FFUP. 

No âmbito da reestruturação dos espaços afetos aos 
serviços, continuámos a promover a sua melhoria e 
modernização, bem como criámos um novo espaço 
de refeições e de convívio. 

 

PRÉMIOS E RECONHECIMENTOS 

A estudante do Mestrado em Medicina Legal, Diana 
Moreira, foi a vencedora da primeira edição do 
Prémio João Monjardino 2021. 

O estudante e finalista do Mestrado Integrado em 
Medicina do ICBAS, António Gil Azevedo, foi 
distinguido com um apoio monetário de 15 mil euros 
pela Fundação Professor Ernesto Morais. 

Lúcia Guilhermino, Professora Catedrática do ICBAS 
foi um dos 4 elementos da U.Porto que integram a 
edição 2021 do índice “Highly Cited Researchers”, 
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uma iniciativa da Clarivate Analytics– empresa norte-
americana especializada em gestão de informação 
científica –  que reconhece, anualmente, os cientistas 
mais influentes a nível mundial, com base no número 
de citações das respetivas publicações pelos seus 
pares. 
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3.3. 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 

(CONTINUA) 
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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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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 

QUADRO 7. FINANCIAMENTO PLURIANUAL FCT (AVALIAÇÃO 2017/18) ÀS UIS DO ECOSSISTEMA U.PORTO  
(CONTINUA) 
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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 em 2021. Para esse efeito, solicitou-se a cada UI a identificação das cinco atividades mais marcantes 

realizadas em 2021 (identificando, para cada uma das cinco atividades, qual o seu contributo para os objetivos 

estratégicos da U.Porto e para a prossecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas). As 

atividades identificadas pelas 34 UIs que responderam a este inquérito são descritas em detalhe no Relatório de 

Atividades e Contas da U.Porto 2021 – 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, 

dinamizando 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 e na 

promoção do emprego científico, contribuindo para a emergência de sociedades baseadas no 

conhecimento.  

 A capacidade de angariar os 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 
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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.  

 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 desenvolvimento de esforços para ganhar massa crítica, promover sinergias e complementaridades 

estratégicas por forma a valorizar o sistema científico e tecnológico nacional (através de iniciativas, como 

por exemplo os LAs). 

 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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3.4. CONTRIBUTOS UOS E UIS 

Nesta secção apresentam-se os resultados de um exercício de mapeamento que procurou identificar os contributos 

das principais atividades destacadas pelas UOs e pelas UIs para a concretização dos objetivos estratégicos 

estabelecidos no Plano Estratégico 2016-2020 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

Para o efeito, no processo de recolha de contributos das UOs e das UIs, foi solicitado que identificassem, para cada 

atividade destacada, quais os objetivos estratégicos e os objetivos de desenvolvimento sustentável para os quais 

essa atividade contribuía (permitindo, para uma mesma atividade, selecionar mais do que um objetivo). 

 

CONTRIBUTOS PARA OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Com base nas respostas, avaliaram-se, para cada temática estratégica, quais os objetivos estratégicos para os quais 

as atividades das UOs e UIs mais contribuem. Adicionalmente, dado que uma mesma atividade pode contribuir para 

mais do que um objetivo estratégico, foi construída uma rede para mapear a intensidade com que diferentes 

objetivos estratégicos eram simultaneamente identificados pelas UOs nas respetivas atividades. Nesta rede, os nós 

representam os objetivos estratégicos estabelecidos no Plano U.Porto 2016-2020, sendo contabilizada uma ligação 

entre dois nós, sempre que um par de objetivos seja simultaneamente destacado numa mesma atividade. As figuras 

seguintes apresentam os resultados obtidos. 

No domínio da Educação e Formação, é evidente a importância das UOs na concretização dos objetivos estratégicos. 

Os resultados demonstram o papel fundamental das faculdades na concretização dos objetivos da Universidade e a 

prioridade dada à qualidade e modernização da oferta formativa da U.Porto, como evidenciado no importante peso 

que é atribuído a objetivos estratégicos como o “EI1 - Melhorar a qualidade da formação e a empregabilidade”, “EP4 

- Atrair mais e melhores estudantes e potenciar o seu desempenho académico”, “EP6 - Promover uma formação 

integral dos estudantes” ou “EP7 – Diversificar a oferta formativa”. Ao nível da rede de ligações entre objetivos 

estratégicos, os dados evidenciam uma forte relação dos objetivos estratégicos da área da Educação e Formação com 

os objetivos das outras áreas, em especial com a Terceira Missão. 
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GRÁFICO 22. CONTRIBUTO DAS UOS PARA OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – DESTAQUES “EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO” 

 

 

GRÁFICO 23. REDE DOS CONTRIBUTO DAS UOS PARA OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – DESTAQUES “EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO” 
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investigação e o reconhecimento do seu papel na angariação de financiamento (como evidenciado pelo elevado 

número de vezes em que foram selecionados nas UOs os objetivos II1, IP5, IP8). 

Verifica-se também uma densa rede de relações entre os vários objetivos estratégicos neste domínio. Sublinha-se a 

contribuição equilibrada das atividades referenciadas para 2021 relativas a todos os objetivos estratégicos definidos 

na área da investigação. É também notória a complementaridade existente entre objetivos. 

 

GRÁFICO 24. CONTRIBUTO DAS UOS PARA OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – DESTAQUES “INVESTIGAÇÃO” 
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GRÁFICO 25. REDE DOS CONTRIBUTO DAS UOS PARA OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – DESTAQUES “INVESTIGAÇÃO” 

 

O relevante contributo das UOs na área da investigação é reforçado de forma muito evidente pelas Unidades de 

investigação, que não só contribuem diretamente para a concretização de um número alargado de objetivos 

estratégicos na área da investigação, como também noutros domínios. Neste âmbito, destaca-se a importância das 

UIs para reforçar a atração de talento, potenciar o desempenho académicos dos estudantes e promover a 

internacionalização da educação e a formação integral dos estudantes. Os resultados do inquérito às UIs evidenciam 
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Por seu turno, as atividades das UIs contribuem para densificar a rede de interação entre objetivos estratégicos. Os 

destaques apresentados em relação às atividades de 2021 contribuem não apenas para os objetivos estratégicos na 

área da investigação, mas também para os domínios da educação e formação e terceira missão. 
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GRÁFICO 26. CONTRIBUTO DAS UIS PARA OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 

GRÁFICO 27. REDE DOS CONTRIBUTO DAS UIS PARA OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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Também ao nível da Terceira Missão, verificamos que a prossecução dos objetivos estratégicos irá beneficiar dos 

importantes contributos das UOs. 

É igualmente notória a forte relação entre os objetivos da Terceira Missão e os de outras áreas estratégicas, com 

maior enfoque na Educação e Formação. 

 

 

GRÁFICO 28. CONTRIBUTO DAS UOS PARA OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – DESTAQUES “TERCEIRA MISSÃO” 
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GRÁFICO 29. REDE DOS CONTRIBUTO DAS UOS PARA OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – DESTAQUES “TERCEIRA MISSÃO” 
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GRÁFICO 30. CONTRIBUTO DAS UOS PARA OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – DESTAQUES “CAPACIDADES ORGANIZACIONAIS” 

 

 
GRÁFICO 31. REDE DOS CONTRIBUTO DAS UOS PARA OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – DESTAQUES “CAPACIDADES ORGANIZACIONAIS” 
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CONTRIBUTOS PARA OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Na área temática relativa à Educação e Formação, o contributo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

concentra-se fortemente no objetivo “Educação de qualidade”, e, em menor escala, nos objetivos “Parcerias para o 

desenvolvimento sustentável” e “Trabalho digno e crescimento económico”. 

Não obstante, é notório o potencial contributo de uma mesma atividade para vários ODS, com uma densa rede de 

relações entre os vários objetivos. Destaca-se, como referido anteriormente, o elevado peso dos contributos para a 

educação de qualidade, parcerias para o desenvolvimento sustentável e trabalho digno e crescimento económico. É 

ainda notória a relação destes objetivos com outros, que tenderão a depender do domínio do conhecimento 

específico de cada faculdade. 

 

 
GRÁFICO 32. CONTRIBUTO DAS UOS PARA OS ODS – DESTAQUES “EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO” 
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GRÁFICO 33. REDE DOS CONTRIBUTO DAS UOS PARA OS ODS – DESTAQUES “EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO” 

 

Na área da investigação regista-se uma maior variabilidade de contributos para os objetivos de desenvolvimento 

sustentável, comparativamente à área da educação. Surge novamente em destaque o “Trabalho digno e crescimento 

económico”, a “Educação de qualidade”, agora complementados pelos ODS relativos à “Indústria, inovação e 

infraestruturas”, “Paz e Justiça”, “Vida Saudável” e “Igualdade de Género”, todos assinalados mais de 20 ocasiões no 

conjunto dos contributos das UOs. 

 

 
GRÁFICO 34. CONTRIBUTO DAS UOS PARA OS ODS – DESTAQUES “INVESTIGAÇÃO” 
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GRÁFICO 35. REDE DOS CONTRIBUTO DAS UOS PARA OS ODS – DESTAQUES “INVESTIGAÇÃO” 

 

Mais uma vez, as UIs complementam e reforçam de forma significativa este contributo, verificando-se um forte 

equilíbrio nos contributos para os diferentes ODS, em consonância com a grande diversidade de áreas do 

conhecimento existentes nas UIs da Universidade. Para além da “Educação de Qualidade”, destacam-se os 

contributos no âmbito dos objetivos “Vida Saudável” e “Indústria, inovação e infraestrutura”. É também clara a 

observância de fortes complementaridades e sinergias, com as atividades de investigação destacadas pelas UOs e 

pelas UIs, que contribuem em simultâneo para a concretização de vários objetivos de desenvolvimento sustentável. 

 

GRÁFICO 36. CONTRIBUTO DAS UIS PARA OS ODS 
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GRÁFICO 37. REDE DOS CONTRIBUTO DAS UIS PARA OS ODS 

 

Ao nível da Terceira Missão, tal como seria de esperar, no que concerne ao contributo para os ODS das atividades 

destacadas pelas UOs, predomina uma vez mais o objetivo “Educação de qualidade”, sublinhando-se também 

contributos na área da “saúde de qualidade”, “trabalho digno e do crescimento económico” e “cidades e 

comunidades sustentáveis”. Obtém-se novamente uma densa rede de relações entre diferentes objetivos. 

 

GRÁFICO 38. CONTRIBUTO DAS UOS PARA OS ODS – DESTAQUES “TERCEIRA MISSÃO” 
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GRÁFICO 39. REDE DOS CONTRIBUTO DAS UOS PARA OS ODS – DESTAQUES “TERCEIRA MISSÃO” 

 

Por fim, as figuras seguintes apresentam os resultados deste exercício de mapeamento para as atividades 

relacionadas com as capacidades. Os resultados obtidos estão plenamente alinhados com os que se registaram para 

as demais dimensões. 

 
GRÁFICO 40. CONTRIBUTO DAS UOS PARA OS ODS – DESTAQUES “CAPACIDADES ORGANIZACIONAIS” 
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GRÁFICO 41. REDE DOS CONTRIBUTO DAS UOS PARA OS ODS – DESTAQUES “CAPACIDADES ORGANIZACIONAIS”
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4. ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA 

4.1. ASPETOS RELEVANTES EM 2021 

No ano de 2021, destacam-se os seguintes aspetos mais relevantes: 

o O Resultado líquido foi positivo em 12.910 milhares de Euros, tendo aumentado 3.928 milhares de Euros, cerca 

de 44% face ao período homólogo do ano anterior. A U.Porto gerou ainda um EBITDA no montante de 23.737 

milhares de Euros e a capacidade de libertar fundos na sequência da atividade de exploração evoluiu 

favoravelmente, tendo o Cash-flow ascendido a 23.544 milhares de Euros. O grau de autonomia financeira foi 

de 77%, deteriorando-se 1 p.p. (-1%) face a 31 de dezembro de 2020. Esta evolução derivou do aumento do 

Ativo (+33.600 milhares de Euros), associado a um acréscimo menos significativo do Património líquido (+18.749 

milhares de Euros).  

o A rubrica de rendimentos com maior expressão consistiu nas Transferências e subsídios correntes obtidos, que 

ascendeu a 177.149 milhares de Euros, representando 74% do total dos rendimentos. Esta rubrica 

compreendeu em 76% a dotação do Orçamento de Estado, que totalizou 135.036 milhares de Euros, sendo 

superior em 5.172 milhares de Euros face à atribuída em 2020, que se tinha cifrado em 129.864 milhares de 

Euros. Face à dotação comunicada inicialmente em 2020 (128.411 milhares de Euros), trata-se de um acréscimo 

de 6.625 milhares de Euros, que resultou do aumento da dotação inicial de 2% (+2.568 milhares de Euros), da 

compensação da redução do valor das propinas (+3.631 milhares de Euros), bem como do reforço da dotação 

pela despesa efetiva a realizar resultante da integração de investigadores no âmbito do PREVPAP (+425 milhares 

de Euros).  

o Os rendimentos provenientes de Impostos, contribuições e taxas ascenderam a 39.985 milhares de Euros, 

apresentando como principal componente as propinas reconhecidas no período, no montante de 37.380 

milhares de Euros, que em 2021 verificaram um aumento de 136 milhares de Euros. A variação negativa 

verificada nos rendimentos dos Cursos de 1.º ciclo (Licenciaturas) e dos Cursos de Mestrados Integrados, no 

montante de 1.626 milhares de Euros, em resultado da redução do valor das propinas, foi compensada pelo 

aumento dos rendimentos dos Cursos de 2.º ciclo (Mestrados) e dos Cursos de 3.º ciclo (Doutoramentos), num 

montante total de 1.847 milhares de Euros. Ao nível dos Cursos não conferentes de grau, decorrente do 

confinamento e das dificuldades económicas decorrentes da pandemia da COVID-19, foi registada uma ligeira 

diminuição de rendimentos no montante de 85 milhares de Euros. 

o A rubrica de gastos com maior expressão consiste nos Gastos com pessoal, que representou 73% dos gastos 

totais da U.Porto em 2021 e verificou um acréscimo de 4% face a 2020, no montante de 5.791 milhares de 

Euros, essencialmente, devido ao seguinte: 

 às alterações legislativas aplicáveis aos trabalhadores da U.Porto, que continuam a conduzir a um 

acréscimo dos gastos com pessoal, em concreto as medidas destinadas a estimular o emprego científico e 
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tecnológico e as regularizações no âmbito do PREVPAP, com um impacto de, respetivamente, 2.275 

milhares de Euros7 e 293 milhares de Euros7; 

 à contratação de investigadores não doutorados para a execução, desenvolvimento e participação em 

projetos de investigação e desenvolvimento, no montante de 464 milhares de Euros7;  

 ao aumento de docentes correspondentes a pessoal docente especialmente contratado, no montante de 

353 milhares de Euros7; 

 ao aumento de não docentes, no montante de 2.092 milhares de Euros7, resultante sobretudo de 

alterações de posicionamento remuneratório na sequência da avaliação de desempenho do biénio 

2019/2020 e de um reforço no que se refere a pessoal dirigente e a técnicos superiores, incluindo técnicos 

superiores com contratos financiados. 

Ainda neste âmbito, de destacar a variação positiva de 116,97 ETIs, representativo de uma variação positiva 

de 3% face a 2020. A evolução ocorrida resultou do acréscimo de 89,38 ETIs (+4%) verificado no pessoal 

Docente/ Investigador e do incremento de 27,59 ETIs (+2%) que se verificou no pessoal Não docente/ Não 

investigador.  

o A celebração de novos contratos de financiamento continuou a assumir especial relevância na U.Porto. Não 

obstante o aumento relativo a 165 novos projetos de I&D financiados, contratualizados em 2021, o acréscimo 

de 6.735 milhares de Euros dos rendimentos de projetos financiados é explicado fundamentalmente pelo 

incremento, em termos de execução, face a 2020, ano em que os fortes constrangimentos ao funcionamento 

da U.Porto provocados pela pandemia da COVID-19 tiveram reflexos negativos muito expressivos ao nível da 

concretização das atividades previstas. 

o De sublinhar a aprovação do Contrato-Programa de Financiamento no âmbito do PRR - Plano de Recuperação 

e Resiliência8, entre a DGES – Direção Geral do Ensino Superior e a U.Porto, para a realização do projeto 

designado por “U.Porto Programme for Multidisciplinary Education and Training – Impulso Jovens STEAM & 

Impulso Adultos”. Foi atribuído à U.Porto um financiamento total de 16.326 milhares de Euros, distribuído pelos 

programas “Investimento RE-C06-i03 – Incentivo Adultos” e “Investimento RE-C06-i04 - Impulso Jovens STEAM”, 

no montante de 9.325 milhares de Euros e 7.001 milhares de Euros, respetivamente. Os apoios a conceder no 

âmbito destas medidas revestem a forma de incentivo não reembolsável. Em 2021, a U.Porto recebeu o 

adiantamento de 9,2% referente ao “Investimento RE-C06-i03 – Incentivo Adultos” e de 12,3% relativo ao 

                                                 
7 Valor indicativo, pois reflete o impacto em termos de processamento salarial, que pode diferir do respetivo gasto, por via da relevação dos 

correspondentes acréscimos de gastos. 
8 O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) é um programa de aplicação nacional, com um período de execução até 2026, que vai implementar 

um conjunto de reformas e  investimentos destinados a repor o crescimento económico sustentado, após a pandemia, reforçando o objetivo de 
convergência com a Europa ao longo da próxima década. O Conselho Europeu criou o Next Generation EU, um instrumento de mitigação do 
impacto económico e social da crise, contribuindo para assegurar o crescimento sustentável de longo prazo e responder aos desafios da dupla 
transição climática e digital. Este instrumento contém o Mecanismo de Recuperação e Resiliência onde se enquadra o PRR, assente em três 
dimensões estruturantes: Resiliência; Transição Climática; Transição Digital. 
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“Investimento RE-C06-i04 - Impulso Jovens STEAM”, correspondendo a 858 milhares de Euros e 861 milhares de 

Euros, respetivamente (cerca de 1.719 milhares de Euros do total do financiamento contratualizado). 

o Os investimentos levados a cabo pela U.Porto, que ascenderam a cerca de 15.470 milhares de Euros, 

nomeadamente as intervenções no património imobiliário, tiveram um impacto muito relevante no ano agora 

findo, sendo as mais relevantes, a empreitada de reabilitação da Residência Alberto Amaral (1,6 milhões de 

Euros), a obra de remodelação do Pavilhão de Escultura e Edifício de Conexão da FBAUP (1,1 milhões de Euros), 

a obra de remodelação do edifício “Parcauto” para instalação da UPDigital (825 milhares de Euros), a 

empreitada de reabilitação do parque da Asprela – área poente (748 milhares de Euros), a empreitada de 

construção de monoblocos no ICBAS (254 milhares de Euros), a obra de recuperação do edifício principal e da 

casa do guarda do Observatório Astronómico do Monte da Virgem (164 milhares de Euros), a obra de 

impermeabilização da cobertura do edifício FC1 da FCUP (122 milhares de Euros), a obra de reabilitação do 

Palacete Burmester (109 milhares de Euros) e a empreitada de reabilitação da escultura do Mestre José 

Rodrigues-Obelisco da FEP (108 milhares de Euros). 

Em resumo, a U.Porto apresenta uma situação económico-financeira favorável e equilibrada, tal como se constata 

pela análise efetuada nos pontos seguintes.
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4.2. RECURSOS HUMANOS 

A 31 de dezembro de 2021, a U.Porto contava com um total de 3.836,929 trabalhadores em ETIs, distribuídos por 

2.151,23 Docentes/ Investigadores e 1.685,69 Não docentes/ Não investigadores, representando, respetivamente, 

56% e 44%. Ao total dos trabalhadores da U.Porto acresciam 380 bolseiros, 160 prestadores de serviços e 2 estágios 

profissionais. 

Em 2021 verificou-se um aumento de 116,97 ETIs, representativo de uma variação positiva de 3% face a 2020. A 

evolução ocorrida resultou do acréscimo de 89,38 ETIs (+4%) verificado no pessoal Docente/ Investigador e do 

incremento de 27,59 ETIs (+2%) que se verificou no pessoal Não docente/ Não investigador.  

 

QUADRO 8. TRABALHADORES, SEGUNDO O GRUPO DE PESSOAL – 2021 E 2020 

 

GÉNERO 

O género feminino continuou a ser predominante na U.Porto em 2021, representando 56% dos trabalhadores, tendo 

totalizado 2.152,79 ETIs. Já o género masculino representou 44%, tendo somado 1.684,13 ETIs. 

 

GRÁFICO 42. TRABALHADORES, SEGUNDO O GÉNERO – 2021 

 

A distribuição por género, afigura-se bastante distinta dentro de cada grupo de pessoal. Conforme evidenciado no 

gráfico seguinte, no ano que agora finda, 55% dos Docentes/ Investigadores eram homens e 70% dos Não docentes/ 

Não investigadores eram mulheres.   

 

                                                 
9 Estes dados divergem daqueles que constam do Balanço Social da U.Porto de 2021, uma vez que este documento foi preparado com pressupostos 

distintos, de acordo com o Decreto-Lei n.º 190/96, de 9 de outubro, e com as instruções da Direção-Geral da Administração e Emprego Público. 
No Balanço Social cada trabalhador conta como 1 unidade, mesmo que esteja contratado a tempo parcial. 

Em ETIs

Valor
Peso 

relativo
Valor

Peso 
relativo

Absoluta Relativa

Docentes/ Investigadores 2 151,23 56% 2 061,85 55% 89,38 4%

Não docentes/ Não investigadores 1 685,69 44% 1 658,10 45% 27,59 2%

Total 3 836,92 100% 3 719,95 100% 116,97 3%

2021 2020 Variação

44% 56%

Homens Mulheres

1.684,13 ETIs 2.152,79 ETIs
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GRÁFICO 43. TRABALHADORES POR GRUPO DE PESSOAL, SEGUNDO O GÉNERO (EM %) – 2021 E 2020 

 

CATEGORIA/CARREIRA PROFISSIONAL 

Em relação às categorias/carreiras profissionais, entre os Docentes/Investigadores, a categoria com maior 

representatividade foi a de Professor Auxiliar, com 36%, seguida da categoria de Professor Associado, com 19%, e da 

categoria de Investigador, com 18%. 

No que concerne aos Não docentes/ Não investigadores, as carreiras mais representadas foram as de Técnico 

Superior e de Assistente Técnico com, respetivamente, 52% e 23% do total do grupo. Em 2021, a carreira de 

Assistente Operacional representou 14%. 

 

 

GRÁFICO 44. TRABALHADORES POR GRUPO DE PESSOAL, SEGUNDO A CATEGORIA (EM %) – 2021 

 

No pessoal Docente/Investigador, destaca-se o aumento do peso relativo da categoria de Assistentes (+2 p.p.), mais 

acentuado na FMUP e na FEUP, e que se justifica pelas reformas de planos curriculares dos ciclos de estudos, assim 

como da categoria de Investigador (+1 p.p.), em resultado das medidas destinadas a estimular o emprego científico 

e tecnológico, à semelhança do ano anterior. As categorias de Professor Catedrático e Professor Associado perderam 
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algum relevo, tendo-se verificado uma redução de 1 p.p., assim como a categoria de Professor Auxiliar, que se reduziu 

2 p.p. face a 2020. A categoria de Professor Convidado manteve o seu peso relativo face ao ano anterior. No que 

respeita aos Não Docentes/ Não Investigadores constatou-se um aumento do peso relativo da carreira de Técnico 

Superior (+2 p.p.), em detrimento da carreira de Assistente Técnico (-2 p.p.) e de Assistente Operacional (-1 p.p.). 

 

                         GRÁFICO 45. TRABALHADORES POR GRUPO DE PESSOAL, SEGUNDO A CATEGORIA (EM %) – 2021 E 2020 

 

RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO 

A relação jurídica de emprego com maior expressão na U.Porto consiste no contrato de trabalho em funções públicas 

representando, em 2021, 62% do total dos trabalhadores. Os contratos de trabalho ao abrigo do Código do Trabalho 

representaram 38% do total. 

 

GRÁFICO 46. TRABALHADORES, SEGUNDO A RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO (EM %) – 2021 

 

Tal como se pode verificar no gráfico seguinte, no que respeita aos Docentes/ Investigadores, constatou-se uma 

diminuição do peso relativo dos contratos de trabalho em funções públicas (-2 p.p.), em detrimento do aumento dos 

contratos de trabalho ao abrigo do Código do Trabalho. De igual modo, na categoria de Não Docentes/ Não 

Investigadores, apurou-se uma diminuição do peso relativo dos contratos de trabalho em funções públicas (-4 p.p.), 

em contrapartida do aumento do peso relativo dos contratos de trabalho ao abrigo do Código do Trabalho. 

0,2% 62% 38%

Cargo de gestão/  RJEP - Comissão de Serviço

RJEP - Contrato de trabalho em funções públicas

Contrato de trabalho
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GRÁFICO 47. TRABALHADORES POR GRUPO DE PESSOAL, SEGUNDO A RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO (EM %) – 2021 E 2020 

 

ESCOLARIDADE 

No final de 2021, cerca de 84% dos trabalhadores da U.Porto possuíam habilitações superiores. O nível de 

escolaridade predominante continuou a ser o Doutoramento (50%), seguido da Licenciatura (22%). Cerca de 16% dos 

trabalhadores possuíam habilitações entre o 4º e o 12º ano de escolaridade. O Mestrado representou 12% dos 

trabalhadores.  

 

GRÁFICO 48. TRABALHADORES, SEGUNDO O NÍVEL DE ESCOLARIDADE (EM %) – 2021 

 

Tal como se pode verificar no gráfico seguinte, entre os Docentes/ Investigadores, 87% dos trabalhadores eram 

Doutorados, 8% detentores do grau de Mestre e 5% detentores do grau de Licenciado. 

Entre os Não docentes/ Não investigadores, à semelhança do ano anterior, verificaram-se mais assimetrias ao nível 

da escolaridade. Cerca de 43% dos trabalhadores eram titulares do grau de Licenciado, 17% detinham o grau de 

Mestre e 3% eram Doutorados. As habilitações entre o 4º e o 12º ano de escolaridade, com um significado bastante 

relevante, representaram 35%, tendo diminuído o seu peso relativo em 2 p.p. face a 2020. 
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GRÁFICO 49. TRABALHADORES POR GRUPO DE PESSOAL, SEGUNDO O NÍVEL DE ESCOLARIDADE (EM %) – 2021 E 2020 

 

ESTRUTURA ETÁRIA 

Em 2021, a grande maioria dos trabalhadores da U.Porto tinha entre 30 e 59 anos (77%), cerca de 19% tinha 60 anos 

ou mais e apenas 5% tinha idade inferior a 30 anos. 

 

GRÁFICO 50. TRABALHADORES, SEGUNDO A ESTRUTURA ETÁRIA (EM %) – 2021 

 

A faixa etária predominante no corpo Docente/ Investigador foi a dos 50-59 anos (29%), seguida dos trabalhadores 

com 40-49 anos (26%). As faixas etárias dos 30-39 anos e dos trabalhadores com mais de 60 anos mantiveram-se nos 

16% e 24%, respetivamente.  

A faixa etária preponderante nos Não docentes/ Não investigadores permaneceu a compreendida entre os 40-49 

anos (39%), seguida dos trabalhadores com 50-59 anos e com 30-39 anos, com um peso relativo de, respetivamente, 

23% e 21%. A faixa etária dos trabalhadores com mais de 60 anos manteve-se nos 12%. 
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GRÁFICO 51. TRABALHADORES POR GRUPO DE PESSOAL, SEGUNDO A ESTRUTURA ETÁRIA (EM %) – 2021 E 2020 

 

A idade média dos trabalhadores da U.Porto em 2021 foi de 46 anos, quer entre os Docentes/ Investigadores, quer 

entre os Não docentes/ Não investigadores.  

 

QUADRO 9. IDADE MÉDIA DOS TRABALHADORES – 2021 

 

DISTRIBUIÇÃO NA U.PORTO 

Em 2021 não se verificaram alterações significativas ao nível da distribuição na U.Porto. A generalidade das entidades 

constitutivas apresentou um peso igual ou superior a 65% no que diz respeito aos Docentes/ Investigadores, 

destacando-se a FLUP e a FPCEUP, com um peso relativo de 72% e 75%, respetivamente. Os SASUP, o CRSCUP e o 

CDUP, pela natureza da sua atividade, apenas apresentam trabalhadores Não docentes/ Não investigadores. 
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                GRÁFICO 52. TRABALHADORES POR ENTIDADE CONSTITUTIVA, SEGUNDO O GRUPO DE PESSOAL (EM %) – 2021 

 

O gráfico seguinte apresenta a distribuição do pessoal Docente/ Investigador por entidade constitutiva. Em 2021, a 

FEUP, à semelhança do ano anterior, foi a que apresentou o maior número de trabalhadores, representando 26% do 

total da U.Porto, destacando-se ainda a FCUP e FMUP, com 15% e 12%, respetivamente. Em 2021, cerca de 53% do 

pessoal Docente/ Investigador estava afeto a estas três entidades constitutivas. 

 

GRÁFICO 53. TRABALHADORES DOCENTES/ INVESTIGADORES, SEGUNDO A ENTIDADE CONSTITUTIVA (EM %) – 2021 E 2020 
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O gráfico abaixo evidencia a distribuição na U.Porto ao nível dos trabalhadores Não Docentes/ Não Investigadores, 

que praticamente não apresentou alterações face ao ano anterior. A Reitoria foi a que evidenciou o maior número 

de trabalhadores Não Docentes/ Não Investigadores (18%), seguida da FEUP (16%), do CRSCUP (10%) e da FMUP 

(10%). Conjuntamente, as quatro entidades constitutivas representaram 54% do corpo Não docente/ Não 

investigador em 2021. 

 
GRÁFICO 54. TRABALHADORES NÃO DOCENTES/ NÃO INVESTIGADORES, SEGUNDO A ENTIDADE CONSTITUTIVA (EM %) – 2021 E 2020 
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4.3. ANÁLISE FINANCEIRA 

BALANÇO 

PRINCIPAIS INDICADORES 

  

QUADRO 10. EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS INDICADORES DO BALANÇO – 2021 

 

ATIVO 

 

QUADRO 11. ESTRUTURA DO ATIVO DA U.PORTO – 2021 E 2020 

 

 
 

Em milhares de Euros

Ativo Património Líquido Passivo

880 618 677 596 203 022

4% 3% 8%

2021     2020

Em milhares de Euros

Valor
Peso 

relativo
Valor

Peso 
relativo

Absoluta Relativa

Ativos fixos tangíveis 512 246 58% 516 193 61% (3 947) (1%)
Propriedades de investimento 14 219 2% 14 278 2% (59) (0,4%)
Ativos intangíveis 1 508 0,2% 1 403 0,2% 105 7%
Participações financeiras 19 985 2% 14 306 2% 5 679 40%
Diferimentos 35 0,004% 58 0,01% (23) (40%)
Outros ativos financeiros 7 877 1% 8 089 1% (212) (3%)
Outras contas a receber 638 0,1% 486 0,1% 151 31%

Ativo não corrente 556 507 63% 554 813 66% 1 694 0,3%

Inventários 1 338 0,2% 1 326 0,2% 12 1%
Devedores por transferências e subsídios 
não reembolsáveis

165 500 19% 142 686 17% 22 813 16%

Devedores por empréstimos bonificados 
e subsídios reembolsáveis

16 0,002% 16 0,002% (0,5) (3%)

Clientes, contribuintes e utentes 30 369 3% 27 660 3% 2 709 10%
Estado e outros entes públicos 143 0,02% 1 0,0001% 142 15 311%
Outras contas a receber 1 963 0,2% 1 290 0,2% 673 52%
Diferimentos 1 185 0,1% 948 0,1% 237 25%
Outros ativos financeiros 255 0,03% 255 0,03% -                      -                
Caixa e depósitos 123 342 14% 118 022 14% 5 320 5%

Ativo corrente 324 111 37% 292 205 34% 31 906 11%

Total do Ativo 880 618 100% 847 019 100% 33 600 4%

Rubricas
Variação31/12/2021 31/12/2020
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Em 2021, o Ativo da U.Porto ascendeu a 880.618 milhares de Euros, o que representou um acréscimo de 4% face a 

2020, no montante de 33.600 milhares de Euros, não se verificando alterações significativas em termos de estrutura. 

O Ativo não corrente elevou-se a 556.507 milhares de Euros, evidenciando um ligeiro acréscimo de 0,3%, no 

montante de 1.694 milhares de Euros. Inclui os Ativos fixos tangíveis, rubrica com maior expressão do Ativo, que 

totalizou 512.246 milhares de Euros, representando 58% do total. No ano que agora finda, os Ativos fixos tangíveis 

verificaram um decréscimo de 1%, no montante de 3.947 milhares de Euros, contudo, expurgando o efeito dos gastos 

de depreciação, no montante de 13.485 milhares de Euros, constata-se um aumento bruto no montante de 9.537 

milhares de Euros. Esta variação justifica-se pelo investimento efetuado durante o ano de 2021, no montante de 

cerca de 15.470 milhares  de Euros, grande parte com origem nas obras e empreitadas realizadas nos edifícios da 

U.Porto, sendo as mais relevantes a empreitada de reabilitação da Residência Alberto Amaral (1,6 milhões de Euros), 

a obra de remodelação do Pavilhão de Escultura e Edifício de Conexão da FBAUP (1,1 milhões de Euros), a obra de 

remodelação do edifício “Parcauto” para instalação da UPDigital (825 milhares de Euros), a empreitada de 

reabilitação do parque da Asprela – área poente (748 milhares de Euros), a empreitada de construção de monoblocos 

no ICBAS (254 milhares de Euros), a obra de recuperação do edifício principal e da casa do guarda do Observatório 

Astronómico do Monte da Virgem (164 milhares de Euros), a obra de impermeabilização da cobertura do edifício FC1 

da FCUP (122 milhares de Euros), a obra de reabilitação do Palacete Burmester (109 milhares de Euros) e a 

empreitada de reabilitação da escultura do Mestre José Rodrigues-Obelisco da FEP (108 milhares de Euros). Inclui 

ainda um Sistema integrado de recuperação e liquefação de hélio, medidas magnéticas e outras propriedades físicas 

a baixas temperaturas da FCUP, no montante de 1.263 milhares de Euros. O acréscimo verificado encontra-se ainda 

associado ao equipamento básico, essencialmente destinado à investigação e ao ensino, cujas aquisições totalizaram 

5.815 milhares de Euros, destacando-se a aquisição de equipamento informático, de um Sistema Laser Ultra-Rápido 

Amplificado Coherent Astrella (FCUP) e de equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização 

técnica especial. No que diz respeito ao equipamento administrativo, efetuaram-se aquisições de equipamento de 

escritório e de equipamento informático para remodelação do parque informático da U.Porto no montante de 1.409 

milhares de Euros, destacando-se a aquisição de equipamentos de rede e armazenamento. Com um impacto 

contrário, no montante de 5.903 milhares de Euros refira-se transferência dos imóveis integrados no património da 

U.Porto, provenientes da herança de Maria José Marques da Silva Martins e de David Moreira da Silva, para a FIMS. 

A rubrica de Participações financeiras, que totalizou 19.985 milhares de Euros, evidenciou um acréscimo de 5.679 

milhares de Euros em virtude, fundamentalmente, do aumento da participação da U.Porto na FIMS, no montante de 

5.630 milhares de Euros10, em contrapartida da transferência dos referidos imóveis para esta entidade.  

A rubrica de Outros ativos financeiros elevou-se a 7.877 milhares de Euros e compreende, fundamentalmente, a 

dívida da UPTEC, no montante de 7.857 milhares de Euros, no âmbito do Contrato de pagamento de créditos 

                                                 
10 A contrapartida inclui ainda a cedência de subsídios ao investimento, no montante de 273 milhares de Euros. 
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resultantes de suprimentos celebrado entre a U.Porto e a UPTEC11, na sequência do Estudo de Viabilidade Económico-

Financeiro12  desta entidade e das recomendações do Tribunal de Contas13. A variação no período reflete o 

recebimento, no montante de 207 milhares de Euros, estipulado no respetivo Plano de reembolso dos suprimentos 

e juros vencidos.  

O Ativo corrente ascendeu a 324.111 milhares de Euros, representando um acréscimo de 11%, no montante de 

31.906 milhares de Euros.  

A rubrica de Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis, onde se encontra autonomizada a dívida 

das entidades financiadoras no âmbito dos contratos de financiamento dos projetos14 nos quais a U.Porto se 

encontra envolvida, somou 165.500 milhares de Euros, registando um acréscimo de 16%, no montante de 22.813 

milhares de Euros. A variação ocorrida nesta rubrica, representativa de 19% do Ativo, justificou-se pela relevação de 

novos contratos de financiamento, com destaque para o projeto U.Porto Programme for Multidisciplinary Education 

and Training – Impulso Jovens STEAM & Impulso Adultos15, no montante de 16.326 milhares de Euros, em execução 

na Reitoria e em 13 das 14 faculdades da U.Porto, assim como para os projetos de I&D, área na qual foram 

contratualizados 165 novos projetos em 202116, evidenciando-se o projeto europeu BEAMER, na Reitoria, no 

montante de 5.949 milhares de Euros, coordenado pelo Centro de Competências em Envelhecimento Ativo e 

Saudável, e o projeto THEIA, no montante de 5.016 milhares de Euros, financiado pelo Programa Operacional 

Competitividade e Inovação, com a participação da FEUP, da FCUP e da Reitoria, com a BOSCH como instituição líder.  

A rubrica de Clientes, contribuintes e utentes, que somou 30.369 milhares de Euros, representando 3% do Ativo, 

inclui a dívida de estudantes, no montante de 27.639 milhares de Euros, a dívida de clientes, no montante de 2.600 

milhares de Euros, e de utentes, no montante de 130 milhares de Euros. A variação positiva de 10% verificada nesta 

rubrica, no montante de 2.709 milhares de Euros, derivou, maioritariamente, do acréscimo de 7% da dívida de 

estudantes, no montante de 1.851 milhares de Euros, justificado por um conjunto de circunstâncias, em particular 

pelo aumento da dívida da FCT relativa às propinas dos Cursos de 3.º ciclo (Doutoramentos) dos anos letivos de 

2020/2021 e de 2021/2022, pelas dificuldades económicas e sociais decorrentes da pandemia da COVID-19, que 

levou a que muitos estudantes deixassem de pagar as propinas, pela legislação que criou mecanismos extraordinários 

                                                 
11 Datado de 14 de maio de 2020. 
12 Datado de 11 de outubro de 2019. 
13 Relatório de Auditoria n.º 14/2013 relativo à “Auditoria às relações técnicas, institucionais e financeiras da UP, UM e do IPP com entidades de 

direito privado”. 
14 Projetos de investimento, investigação, mobilidade e cooperação. 
15 Financiado pelos fundos do programa «Next Generation EU» do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para 2021-2026, designadamente ao 

abrigo do Contrato-Programa de Financiamento celebrado com a Direção-Geral do Ensino Superior. 
16 Outros projetos relevantes contratualizados em 2021: Continental FoF (FEUP; 963 milhares de Euros), BATERIAS 2030 (FEUP; 790 milhares de 

Euros), CAVALI (FCUP e FEUP; 789 milhares de Euros), FERROVIA 4.0 (FEUP; 721 milhares de Euros), SHS (FCUP, FEUP, FBAUP e FLUP; 500 milhares 
de Euros), Water Splitting (FCUP; 500 milhares de Euros), HyGreen&LowEmissions (FEUP e FEP; 500 milhares de Euros), Sex Health & Prostate 
Cancer (FMUP e FPCEUP; 500 milhares de Euros), ClimActic (FEUP, FCUP e FPCEUP; 500 milhares de Euros), S4Hort_Soil&Food (FCUP e FEUP; 499 
milhares de Euros), RESET (FPCEUP, FLUP e REIT; 443 milhares de Euros), Priority (FPCEUP, FLUP e REIT; 437 milhares de Euros), NEO-GIANT (FCUP; 
432 milhares de Euros) e UpOESIRT (REIT; 406 milhares de Euros). 
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de regularização de dívida de propinas17, que permitiu a elaboração de novos planos de pagamentos, diluindo a dívida 

no futuro, assim como pelo adiamento para 2022 dos processos que teriam sido desencadeados em 2020 e em 2021, 

relativos à emissão de novas notas de liquidação para os anos letivos 2019/2020 e 2020/2021, respetivamente. Este 

processo, iniciado em 2014, já permitiu a recuperação de cerca de 6.898 milhares de Euros18, num total de cerca de 

12.756 milhares de Euros de notas de liquidação enviadas, tendo este sido acelerado desde o final 2017 com o envio 

das notas de liquidação não pagas para execução fiscal.  

 

QUADRO 12. NOTAS DE LIQUIDAÇÃO ENVIADAS E VALORES  RECEBIDOS 

 

As Outras contas a receber ascenderam a 1.963 milhares de Euros, tendo verificado um acréscimo de 52% face ao 

ano anterior, no montante de 673 milhares de Euros, explicado, maioritariamente, pelos valores a receber de 

entidades do Grupo U.Porto referentes à recuperação de gastos.  

Finalmente, importa realçar a rubrica de Caixa e depósitos, que em 2021 atingiu o montante de 123.342 milhares de 

Euros, representativo de 14% do Ativo, e que evidenciou um crescimento de 5% face ao período anterior, no 

montante de 5.320 milhares de Euros.  

 

                                                 
17 Lei n.º 75/2019, de 2 de setembro (Estabelece mecanismos de regularização de dívidas por não pagamento de propinas em instituições de ensino 

superior públicas) e Regulamento n.º 782-A/2020, de 16 de setembro (Regulamento dos planos de regularização de dívidas por não pagamento 
de propinas da U.Porto). 

18 Valores recuperados acumulados até ao dia 20 de janeiro de 2022 (Notas de Liquidação) e até ao dia 31-12-2021 (Certidão de Dívida), relativos 
aos anos letivos 2009/2010 até 2018/2019. 

Em Número/ Em milhares de Euros

Valor recebido 

Notas de 
liquidação

Certidões de 
dívida

Total

FAUP 359 380 105 80 185

FBAUP 805 828 130 164 294

FCUP 1 524 1 304 322 222 545

FCNAUP 82 68 25 20 45

FADEUP 887 838 156 97 253

FDUP 869 512 119 118 237

FEP 1 600 1 570 438 312 750

FEUP 1 720 1 754 609 415 1 024

FFUP 183 125 52 53 105

FLUP 3 570 3 117 883 1 116 1 998
FMUP 947 1 112 416 206 621

FMDUP 56 62 40 67 107

FPCEUP 814 781 235 272 507

ICBAS 250 304 125 102 227

Total 13 666 12 756 3 654 3 244 6 898

Unidade 
orgânica

N.º de notas 
de liquidação 

enviadas

Valor das notas 
de liquidação 

enviadas
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O detalhe de Caixa e depósitos por entidade constitutiva apresenta-se no gráfico seguinte: 

 

GRÁFICO 55. CAIXA E DEPÓSITOS - DETALHE POR ENTIDADE CONSTITUTIVA – 2021 

 

No período em análise, a maioria das entidades constitutivas (FAUP, FBAUP, FCNAUP, FADEUP, FDUP, FEP, FEUP, 

FMUP, FPCEUP, ICBAS e CRSCUP) verificou um aumento de Caixa e depósitos, sendo que a FCUP, a FFUP, a FLUP, a 

FMDUP, a Reitoria, os SASUP e o CDUP apresentaram uma variação negativa. O acréscimo foi particularmente 

expressivo na FEUP, tendo sido determinante para o aumento da rubrica de Caixa e depósitos ocorrido na U.Porto 

no ano agora findo. Em 2021, pela sua relevância, destacou-se o saldo de Caixa e depósitos da FEUP, que se elevou 

a 37.591 milhares de Euros, e da Reitoria que, apesar do decréscimo, totalizou 19.390 milhares de Euros, 

representando, em conjunto, 46% do total da rubrica.  
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No que diz respeito à afetação de Caixa e depósitos, constatou-se que cerca de 85.667 milhares de Euros (69%) 

correspondem a verbas consignadas, nomeadamente de encargos assumidos, processados e não pagos por não se 

encontrarem vencidos, verbas consignadas de investigação e de investimentos em curso, assim como aos encargos 

da entidade e aos descontos dos trabalhadores decorrentes do processamento salarial do mês de dezembro (pagos 

em janeiro de 2022), conforme o seguinte detalhe: 

 

QUADRO 13. CAIXA E DEPÓSITOS - AFETAÇÃO – 2021 

 

No que diz respeito à estrutura do Ativo das entidades constitutivas da U.Porto, constata-se que esta não é 

homogénea. Contudo, e com exceção do CRSCUP, que não possui instalações próprias, o Ativo não corrente 

(fundamentalmente investimento) evidencia um peso extremamente significativo no total do Ativo, na maior parte 

dos casos superior a 65%. 

 

GRÁFICO 56. ESTRUTURA DO ATIVO POR ENTIDADE CONSTITUTIVA (EM %) – 2021 

FAUP FBAUP FCUP FCNAUP FADEUP FDUP FEP FEUP FFUP FLUP FMUP FMDUP FPCEUP ICBAS REIT SASUP CRSCUP CDUP

Não corrente 71% 71% 57% 60% 69% 46% 68% 44% 81% 56% 52% 89% 53% 68% 72% 89% 9% 97%

Corrente 29% 29% 43% 40% 31% 54% 32% 56% 19% 44% 48% 11% 47% 32% 28% 11% 91% 3%

Em milhares de Euros

Caixa e depósitos Valor
Peso 

relativo

Consignado            85 667   69%

Enc. assumidos, processados e não pagos               8 215   7%

.Faturas ou documentos equivalentes               6 363   5%

.Encargos da entidade patronal               1 853   2%

Legados                  422   0,3%

Projetos em curso            33 727   27%

Empreitadas               3 586   3%

Outros saldos consignados            39 716   32%
.De prestação de serviços passíveis de serem 
pagas como colaborações técnicas

              8 699   7%

.Fundos alheios               8 906   7%

.Outros            22 111   18%

Não consignado            37 676   31%

Total          123 342   100%
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PATRIMÓNIO LÍQUIDO E PASSIVO 

 

QUADRO 14. ESTRUTURA DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO E DO PASSIVO DA U.PORTO – 2021 E 2020 

 

No ano em análise, o Património Líquido elevou-se a 677.596 milhares de Euros, constatando-se um acréscimo de 

3%, no montante de 18.749 milhares de Euros. 

A rubrica de Outras variações no património líquido, no montante de 133.069 milhares de Euros, inclui as 

Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciáveis, no montante de 130.678 milhares de Euros, que 

evidenciam os financiamentos afetos à aquisição de ativos, que serão transferidos para resultados, através do seu 

reconhecimento como rendimento, na proporção dos respetivos gastos de depreciação e de amortização durante a 

vida útil dos ativos. Face a 2020 verificou um acréscimo de 5.500 milhares de Euros resultante da relevação de novos 

contratos de financiamento, em particular do U.Porto Programme for Multidisciplinary Education and Training – 

Impulso Jovens STEAM & Impulso Adultos, pelo montante de 9.082 milhares de Euros, conjugado com a dinâmica de 

reconhecimento de rendimentos em função dos respetivos gastos. Nesta rubrica, tal como nos anos anteriores, 

Em milhares de Euros

Valor
Peso 

relativo
Valor

Peso 
relativo

Absoluta Relativa

Património/Capital 445 961 51% 445 961 53% -                      -                
Reservas 1 951 0,2% 1 951 0,2% -                      -                
Resultados transitados 79 626 9% 70 996 8% 8 629 12%
Ajustamentos em ativos financeiros 4 080 0,5% 3 661 0,4% 418 11%
Outras variações no património líquido 133 069 15% 127 295 15% 5 774 5%
Resultado líquido do período 12 910 1% 8 983 1% 3 928 44%

Total do Património Líquido 677 596 77% 658 847 78% 18 749 3%

Provisões 933 0,1% 618 0,1% 316 51%
Financiamentos obtidos 293 0,03% 309 0,04% (16) (5%)
Diferimentos 619 0,1% 513 0,1% 106 21%
Outras contas a pagar 2 0,0002% -                      -                2 100%

Passivo não corrente 1 847 0,2% 1 440 0,2% 407 28%

Credores por transferências e subsídios 
não reembolsáveis

88 0,01% 234 0,03% (146) (62%)

Fornecedores 875 0,1% 821 0,1% 54 7%
Estado e outros entes públicos 5 612 1% 5 450 1% 162 3%
Financiamentos obtidos 15 0,002% -                      -                15 100%
Fornecedores de investimentos 110 0,01% 627 0,1% (517) (83%)
Outras contas a pagar 39 870 5% 37 139 4% 2 731 7%
Diferimentos 154 605 18% 142 461 17% 12 144 9%

Passivo corrente 201 175 23% 186 732 22% 14 443 8%

Total do Passivo 203 022 23% 188 172 22% 14 850 8%

Total do Património Líquido e Passivo 880 618 100% 847 019 100% 33 600 4%

Rubricas
Variação31/12/2021 31/12/2020
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destacaram-se os financiamentos afetos à construção e equipamentos dos edifícios do i3S, da FMUP, da FFUP e do 

ICBAS, num total de cerca de 67 milhões de Euros.  

A rubrica de Resultados transitados, no montante de 79.626 milhares de Euros, compreende os resultados líquidos 

acumulados de períodos anteriores, as regularizações que não afetaram os resultados do período, assim como os 

ajustamentos que decorreram da aplicação pela primeira vez do SNC-AP. A variação desta rubrica em 2021 resultou, 

maioritariamente, da aplicação do resultado líquido de 2020, positivo em 8.983 milhares de Euros.  

Relativamente ao Passivo, que ascendeu a 203.022 milhares de Euros, verificou-se uma variação positiva de 8%, no 

montante de 14.850 milhares de Euros.  

O Passivo não corrente, que em 2021 totalizou 1.847 milhares de Euros, inclui as Provisões, no montante de 933 

milhares de Euros, decorrentes de responsabilidades, de ocorrência provável, no âmbito de processos judiciais em 

curso na U.Porto. A rubrica de Diferimentos, no montante de 619 milhares de Euros compreende os direitos de 

superfície constituídos pela U.Porto a favor da UPTEC, do INESC-TEC e do Instituto de Pernambuco, no montante de 

382 milhares de Euros, que serão transferidos para resultados após 2022, através do seu reconhecimento como 

rendimento em função do respetivo prazo de duração. Já a rubrica de Financiamentos obtidos, no montante de 293 

milhares de Euros, respeita aos reembolsos previstos ocorrer após 202219 no âmbito do subsídio reembolsável 

contratualizado no âmbito do POSEUR, relativo ao projeto EE+@FLUP – Promoção de uma maior eficiência e 

sustentabilidade energética na Faculdade de Letras da Universidade do Porto.  

No que concerne ao Passivo corrente, que somou 201.175 milhares de Euros, destaca-se a rubrica de Diferimentos, 

que totalizou 154.605 milhares de Euros, tendo evidenciado um acréscimo de 12.144 milhares de Euros, 

correspondente a um aumento de 9%. Esta rubrica inclui os financiamentos afetos a despesas correntes e à 

depreciação e amortização de ativos, no montante de 127.933 milhares de Euros, que serão transferidos para 

resultados, através do seu reconhecimento como rendimento, na proporção, respetivamente, dos correspondentes 

gastos incorridos e dos gastos de depreciação e de amortização dos ativos durante a vida do projeto. Face a 2020 

verificou um aumento de 11.374 milhares de Euros, com maior expressão na FEUP, na FCUP e na FPCEUP, resultante 

da relevação de novos contratos de financiamento, conjugado com a dinâmica de reconhecimento de rendimentos 

em função dos gastos dos projetos. A rubrica de Diferimentos compreende ainda as propinas faturadas em 2021, 

cujo rendimento será reconhecido em 2022, no montante de 25.891 milhares de Euros. 

No que respeita à rubrica das Outras contas a pagar, esta elevou-se a 39.870 milhares de Euros, verificando-se um 

acréscimo no montante de 2.731 milhares de Euros, correspondente a 7%. Esta rubrica inclui a dívida a entidades 

parceiras no âmbito de contratos de financiamento, no montante de 16.177 milhares de Euros, destacando-se, no 

final de 2021, a dívida da Reitoria aos parceiros no âmbito do projeto BEAMER, no montante de 4.423 milhares de 

Euros, e ao IPATIMUP, ao INEB e ao IBMC relativa à Unidade de Investigação i3S, no montante de 1.991 milhares de 

                                                 
19 O Plano de reembolsos prevê 20 reembolsos a ocorrer entre 2022 a 2032. 
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Euros. Acresce ainda a dívida de diversas entidades constitutivas à Universidade de Coimbra, à Universidade de 

Aveiro, à Universidade Nova de Lisboa e à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro relativas a vários projetos, 

que totaliza 2.932 milhares de Euros. A rubrica de Outras contas a pagar inclui ainda as remunerações e 

correspondentes encargos a pagar aos trabalhadores da U.Porto em 2022, relativamente às férias e subsídio de férias 

referentes ao trabalho prestado em 2021, num total 22.083 milhares de Euros. 

A rubrica de Estado e outros entes públicos, no montante de 5.612 milhares de Euros evidencia, essencialmente, o 

montante dos descontos retidos aos trabalhadores no processamento salarial do mês de dezembro, bem como os 

respetivos encargos da U.Porto enquanto entidade patronal. 

 

Relativamente à estrutura do Património Líquido e do Passivo das entidades constitutivas na U.Porto, verifica-se que 

esta é também um pouco heterogénea. As Transferências de ativos20 e as Transferências e subsídios para aquisição 

de ativos depreciáveis no Património Líquido, assim como os Diferimentos no Passivo, são os fatores determinantes 

da estrutura de cada entidade.  

 

GRÁFICO 57. ESTRUTURA DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO E DO PASSIVO POR ENTIDADE CONSTITUTIVA (EM %) – 2021 

 

  

                                                 
20 Valor líquido atribuído aos ativos transferidos temporariamente e a título gratuito pela Reitoria. 

FAUP FBAUP FCUP FCNAUP FADEUP FDUP FEP FEUP FFUP FLUP FMUP FMDUP FPCEUP ICBAS REIT SASUP CRSCUP CDUP

Pat. Líquido 80% 73% 67% 89% 86% 92% 82% 68% 87% 54% 69% 84% 58% 81% 82% 97% 46% 98%

Passivo 20% 27% 33% 11% 14% 8% 18% 32% 13% 46% 31% 16% 42% 19% 18% 3% 54% 2%
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS 

PRINCIPAIS INDICADORES 

 

QUADRO 15. EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS INDICADORES DA DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS – 2021 

 

RENDIMENTOS 

Em 2021, face a 2020, não se verificaram alterações significativas na estrutura dos rendimentos da U.Porto, 

destacando-se o aumento de 1 p.p. do peso relativo das Prestações de serviços e concessões, em detrimento do peso 

relativo de Impostos, contribuições e taxas, e de Outros rendimentos, que diminuíram 1 p.p.. 

 

QUADRO 16. ESTRUTURA DOS RENDIMENTOS DA U.PORTO – 2021 E 2020 

 

No período agora findo, os rendimentos ascenderam a 237.832 milhares de Euros, o que representou uma variação 

positiva de 6%, no montante de 13.218 milhares de Euros. Tal como se pode constatar, este aumento resultou, na 

maior parte, da variação positiva da rubrica de Transferências e subsídios correntes obtidos, no montante de 11.980 

milhares de Euros, e da variação positiva da rubrica de Prestações de serviços e concessões, no montante 2.808 

Em milhares de Euros

Rendimentos Gastos Resultado líquido

237 832 224 921 12 910

6% 4% 44%

2021     2020

Em milhares de Euros

Valor
Peso 

relativo
Valor

Peso 
relativo

Absoluta Relativa

Impostos, contribuições e taxas 39 985 17% 39 798 18% 187 0,5%
Vendas 635 0,3% 577 0,3% 57 10%
Prestações de serviços e concessões 11 477 5% 8 669 4% 2 808 32%
Transferências e subsídios correntes obtidos 177 149 74% 165 170 74% 11 980 7%
Rendimentos de entidades controladas, 
associadas e empreendimentos conjuntos

438 0,2% 655 0,3% (217) (33%)

Trabalhos para a própria entidade 12 0,01% 46 0,02% (34) (74%)
Reversões de imparidade de inventários e ativos 
biológicos

2 0,001% 9 0,004% (7) (75%)

Reversões de imparidade de dívidas a receber 86 0,04% 210 0,1% (124) (59%)
Reduções de provisões 6 0,003% -                      -                6 100%
Outros rendimentos 7 955 3% 9 366 4% (1 411) (15%)
Juros e rendimentos similares obtidos 87 0,04% 115 0,1% (28) (24%)

Total dos Rendimentos 237 832 100% 224 614 100% 13 218 6%

Rubricas
Variação2021 2020
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milhares de Euros. Em sentido inverso, a rubrica de Outros rendimentos registou uma variação negativa de 1.411 

milhares de Euros. 

Em 2021, as Transferências e subsídios correntes obtidos representaram 74% do total dos rendimentos. Face ao 

período anterior, verificou-se um aumento de 11.980 milhares de Euros, resultante, essencialmente, do efeito do 

aumento do Orçamento do Estado, que ascendeu a 5.172 milhares de Euros, e do aumento dos rendimentos de 

projetos financiados, no âmbito dos financiamentos correntes, que ascendeu a 6.735 milhares de Euros.  

A rubrica de Transferências e subsídios correntes obtidos compreende em 76% a dotação do Orçamento do Estado, 

que totalizou 135.036 milhares de Euros, sendo superior em 5.172 milhares de Euros face à atribuída em 2020, que 

se tinha cifrado em 129.864 milhares de Euros. Face à dotação comunicada inicialmente em 2020 (128.411 milhares 

de Euros), trata-se de um acréscimo de 6.625 milhares de Euros, que resultou do aumento da dotação inicial de 2% 

(+2.568 milhares de Euros), da compensação da redução do valor das propinas (+3.631 milhares de Euros) e do 

reforço da dotação pela despesa efetiva a realizar resultante da integração de investigadores no âmbito do PREVPAP 

(+425 milhares de Euros).  

A distribuição do Orçamento do Estado pelas Entidades constitutivas encontra-se detalhada no quadro seguinte: 

 

QUADRO 17. DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO POR ENTIDADE CONSTITUTIVA – 2021 

Em Euros

Entidades                          
constitutivas

Orçamento              
do Estado

FAUP 3 954 436

FBAUP 3 380 773

FCUP 15 715 924

FCNAUP 1 692 765

FADEUP 4 231 720

FDUP 2 779 777

FEP 6 992 596

FEUP 28 958 453

FFUP 5 141 159

FLUP 8 552 341

FMUP 11 680 836

FMDUP 2 501 863

FPCEUP 4 561 835

ICBAS 11 305 214

REIT 12 778 564

SASUP 3 542 197

CRSCUP 4 732 923

CDUP 426 687
Retenção para recuperação e 
conservação do património 2 000 000

Reserva para despesas 
PREVPAP 105 981

Total 135 036 044
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No que se refere aos rendimentos de projetos financiados, reconhecidos em função dos gastos incorridos no âmbito 

dos contratos de financiamento de projetos nos quais a U.Porto participa21, estes representaram 23% da rubrica 

Transferências e subsídios correntes obtidos e ascenderam a 40.838 milhares de Euros, constatando-se um 

acréscimo, tal como anteriormente referido, de cerca de 6.735 milhares de Euros. Não obstante o aumento relativo 

a 165 novos projetos de I&D financiados, contratualizados em 2021, o acréscimo dos rendimentos de projetos 

financiados é explicado, fundamentalmente, pelo incremento, em termos de execução, face a 2020, ano em que os 

fortes constrangimentos ao funcionamento da U.Porto provocados pela pandemia da COVID-19 tiveram reflexos 

negativos muito expressivos ao nível da concretização das atividades previstas.  

  Destacaram-se  o projeto U.Porto Programme for Multidisciplinary Education and Training – Impulso Jovens STEAM 

& Impulso Adultos, no montante de 16.326 milhares de Euros, em execução na Reitoria e em 13 das 14 faculdades 

da U.Porto, mas também o projeto europeu BEAMER, no montante de 5.949 milhares de Euros, coordenado pelo 

Centro de Competências em Envelhecimento Ativo e Saudável, e o projeto THEIA, no montante de 5.016 milhares de 

Euros, financiado pelo Programa Operacional Competitividade e Inovação, com a participação da FEUP, da FCUP e 

da Reitoria, com a BOSCH como instituição líder. De salientar ainda os projetos Continental FoF (FEUP), BATERIAS 

2030 (FEUP) e CAVALI (FEUP/FCUP), com o montante de financiamento total de, respetivamente, 963 milhares de 

Euros, 790 milhares de Euros e 789 milhares de Euros. 

Ainda em termos de execução de projetos financiados, de destacar a Reitoria (+2.207 milhares de Euros), a FPCEUP 

(+1.306 milhares de Euros), a FCUP (+908 milhares de Euros), a FEUP (+796 milhares de Euros), a FMUP (+426 milhares 

de Euros), a FLUP (+418 milhares de Euros) e o ICBAS (+362 milhares de Euros). 

Igualmente, também a rubrica de Impostos, contribuições e taxas registou um ligeiro aumento  de 187 milhares de 

Euros, afigurando-se como uma das principais componentes dos rendimentos, com um peso relativo de 17%, sendo 

objeto de uma análise detalhada neste relatório.  

Os rendimentos provenientes de Impostos e taxas, que em 2021 ascenderam a 39.985 milhares de Euros, 

compreendem, essencialmente, as propinas reconhecidas no período. Tal como anteriormente referido, não 

obstante esta rubrica ter verificado uma redução do peso relativo no total dos rendimentos, em termos absolutos 

foi registado um ligeiro acréscimo correspondente a uma alteração positiva de 0,5%, a qual resulta de variações em 

sentidos inversos, quando a análise é efetuada por grau.  

A redução do valor das propinas aprovado pela U.Porto para o ano letivo 2020/2021 e para o ano letivo 2021/2022 

na sequência do estabelecido, respetivamente, no artigo 233.º e artigo 258.º da Lei de Orçamento do Estado para 

2020 e Lei de Orçamento do Estado para 2021, contribuiu para a variação negativa dos rendimentos relativos aos 

Cursos de 1º ciclo (Licenciaturas) e aos Cursos de Mestrados Integrados (-1.626 milhares de Euros)22, salientando-se 

                                                 
21 Projetos de investimento, investigação, mobilidade e cooperação. 
22 De salientar a extinção dos Cursos de Mestrados Integrados nas áreas de Engenharia, Ciências e Psicologia, a partir do ano letivo 2021/2022, cujos 

estudantes passaram a estar integrados em Cursos de 1º ciclo (Licenciaturas) ou Cursos de 2º ciclo (Mestrados). 
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que o ano de 2021 é o primeiro ano completo com o valor  propina reduzida23. De destacar o impacto registado na 

FEUP (-820 milhares de Euros), na FMUP (-216 milhares de Euros), na FCUP (-142 milhares de Euros), no ICBAS (-120 

milhares de Euros) e na FPCEUP (-66 milhares de Euros), parcialmente compensados pelo aumento dos rendimentos 

relativos aos Cursos de 2º ciclo (Mestrados) (+904 milhares de Euros), com especial destaque para a FEUP (+301 

milhares de Euros), a FCUP (+215 milhares de Euros) e a FEP (+147 milhares de Euros), resultante do lançamento de 

novos mestrados e da realização de novas edições dos mestrados existentes.  

De igual modo, os rendimentos dos Cursos de 3º ciclo (Doutoramentos) registaram um aumento de rendimentos 

face ao ano de 2020, no montante de 943 milhares de Euros, devido a uma subida generalizada no número de 

estudantes a frequentar os doutoramentos, com destaque para a FEUP (+376 milhares de Euros), a FCUP (+182 

milhares de Euros) e a FMUP (+126 milhares de Euros). 

Ao nível dos Cursos não conferentes de grau, decorrente do confinamento e das dificuldades económicas provocadas 

pela pandemia da COVID-19, foi registada uma ligeira diminuição de rendimentos de 85 milhares de Euros, com 

exceção da FMUP que registou em 2021 um acréscimo de rendimento de 311 milhares de Euros e um aumento de 

cerca de 400 estudantes face a 2020. 

Por fim, de salientar na rubrica em análise, os rendimentos de juros de mora cobrados aos estudantes que 

ascenderam a 199 milhares de Euros, e que se mantiveram estáveis face ao ano anterior. 

 

 

GRÁFICO 58. RENDIMENTOS DE PROPINAS POR CICLO DE ESTUDO – 2021 E 2020 

 

                                                 
23 O valor da propina no ano letivo 2019/2020 ascendeu a 871,52 Euros e nos anos letivos 2020/2021 e 2021/2022 ascende a 697 Euros. 
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A distribuição das propinas de 2021 por Unidade orgânica e por ciclo de estudo apresenta-se no quadro seguinte: 

 

QUADRO 18. RENDIMENTOS DE PROPINAS POR UNIDADE ORGÂNICA E POR CICLO DE ESTUDO – 2021 

 

A distribuição das propinas na U.Porto por ciclo de estudo consta do gráfico seguinte: 

 

GRÁFICO 59. DETALHE DOS RENDIMENTOS DE PROPINAS POR CICLO DE ESTUDO (%) – 2021 

Em milhares de Euros

Unidade 
orgânica

Cursos de 1º ciclo 
(Licenciaturas)

Cursos de 2º ciclo 
(Mestrados)

Cursos de 3º ciclo 
(Doutoramentos)

Cursos de 
Mestrados 
Integrados

Cursos não 
conferentes 

de grau
Total

FAUP -                                   -                                   212 766 12 990

FBAUP 491 406 312 -                            41 1 250
FCUP 1 658 1 434 1 246 339 75 4 752

FCNAUP 289 141 90 -                            7 527

FADEUP 483 756 321 -                            9 1 570

FDUP 788 369 108 -                            11 1 276

FEP 1 269 1 941 256 -                            4 3 470

FEUP 1 139 1 502 2 419 3 060 83 8 203

FFUP -                                   156 302 748 18 1 224

FLUP 1 955 1 404 778 -                            550 4 687

FMUP -                                   583 1 338 1 158 1 560 4 640

FMDUP -                                   28 143 331 181 683

FPCEUP 291 334 523 456 24 1 628

ICBAS 116 218 1 158 981 20 2 495
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As Prestações de serviços e concessões, que evidenciaram um peso relativo de 5%, revelaram um acréscimo no 

montante de 2.808 milhares de Euros face a 2020, tendo ascendido a 11.477 milhares de Euros. A variação positiva 

verificada deveu-se, essencialmente, à gradual retoma da atividade da U.Porto após os constrangimentos 

decorrentes da pandemia da COVID-19, resultante do acréscimo dos serviços prestados ao exterior. 

As áreas de ensino e de investigação constituem as principais atividades da U.Porto. Os restantes serviços prestados 

por cada Unidade orgânica são vastos e muito diferenciados, uma vez que cada uma desenvolve a sua atividade em 

áreas muito específicas e distintas. De uma forma genérica, salientaram-se em 2021 as prestações de serviços 

relacionadas com os Estudos, pareceres, projetos e consultadoria (4.251 milhares de Euros), os Serviços laboratoriais 

(2.690 milhares de Euros), os Serviços clínicos, consultas e exames (1.000 milhares de Euros), a Alimentação e 

alojamento (932 milhares de Euros) e os Serviços de docência (523 milhares de Euros). Ao nível dos Serviços 

Laboratoriais registou-se um aumento de 1.398 milhares de Euros, maioritariamente, explicado pelo protocolo 

celebrado em 2021 com o CHUSJ, com o objetivo de centralizar na FMUP os serviços de análise genética, que até 

então eram prestados por diversos fornecedores, bem como pelos menores condicionalismos associados à pandemia 

da COVID-19, que conduziram a um aumento dos exames genéticos efetuados no âmbito do apoio à medicina de 

reprodução. Ao nível dos Estudos, pareceres, projetos e consultadoria registou-se um aumento de 911 milhares de 

Euros associado, essencialmente, na generalidade das Unidades orgânicas, à celebração de novos contratos em 2021 

decorrentes da retoma gradual da atividade, em particular na FEP (+253 milhares de Euros), em virtude do aumento 

das prestações de serviço à PBS e da celebração de novos protocolos24, e na FEUP (+293 milhares de Euros), devido 

a novos contratos de prestação de serviços com entidades públicas como a Entidade Reguladora da Saúde, a Direção 

Geral de Cultura do Norte, a Autoridade Nacional de Segurança Alimentar ou a Autoridade Nacional de Segurança 

Rodoviária. Igualmente também nos Serviços clínicos, consultas e exames veterinários verificou-se um acréscimo de 

145 milhares de Euros, essencialmente, devido ao acréscimo de atividade nos serviços prestados no ICBAS, uma vez 

que, devido à pandemia da COVID-19, a clínica esteve encerrada em 2020, prestando somente serviços mínimos. No 

que se refere aos Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto, destacou-se o acréscimo de 151 milhares de 

Euros, fundamentalmente, devido ao aluguer dos recintos desportivos, em função da retoma gradual do programa 

de desporto no CDUP, que em 2020 foi suspenso, sendo o valor desse ano inferior ao expectável. 

                                                 
24 Destacando-se a AARC Ltd (81 milhares de Euros), a PBS (72 milhares de Euros), a AD&C (44 milhares de Euros), o Município de Matosinhos (39 

milhares de Euros) e a ERSE (35 milhares de Euros). 
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GRÁFICO 60. DETALHE DOS RENDIMENTOS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E CONCESSÕES (%) – 2021 

 

Em 2021, as vendas corresponderam fundamentalmente às refeições nos estabelecimentos dos Serviços de Ação 

Social, tendo-se cifrado em 635 milhares de Euros, registando um ligeiro acréscimo de 57 milhares de Euros. O 

período de confinamento obrigatório imposto em 2020 e 2021 conduziu ao encerramento da grande maioria das 

cantinas e, por conseguinte, a uma redução significativa das vendas de refeições face ao padrão habitual. 

Por fim, importa destacar o montante de 7.955 milhares de Euros evidenciado em 2021 na rubrica de Outros 

rendimentos, sendo que 4.247 milhares de Euros (53%) correspondem ao reconhecimento dos rendimentos relativos 

aos financiamentos afetos à aquisição de ativos, na proporção dos respetivos gastos de depreciação e de amortização 

durante a vida útil dos ativos. O decréscimo verificado (-15%) na rubrica de Outros rendimentos decorreu, 

maioritariamente, da variação negativa da rubrica de Rendimentos em investimentos não financeiros, em resultado 

da mais-valia relevada em 2020 na Reitoria referente à alienação do imóvel relativo ao legado “Ventura Terra”, no 

montante de 1.182 milhares de Euros, e da rubrica de Rendimentos em investimentos financeiros, que em 2020 

registou o montante de 247 milhares de Euros, respeitante à partilha parcial de ativos na sequência da liquidação da 

AUP - Associação das Universidades Portuguesas.  
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A Reitoria e os Serviços Autónomos (SASUP, CRSCUP e CDUP) evidenciam uma estrutura de rendimentos distinta das 

Unidades Orgânicas, essencialmente, devido à inexistência da componente das propinas25. O peso relativo das 

Transferências e subsídios correntes obtidos, onde se inclui maioritariamente o Orçamento do Estado, constitui 

também um fator diferenciador entre as entidades. Contrariamente ao que se observa nas restantes entidades 

constitutivas da U.Porto, nos SASUP e no CDUP, as Prestações de serviços e concessões têm um peso relativo no total 

dos rendimentos muito considerável. Os rendimentos do CRSCUP compreendem, na sua quase totalidade, o 

Orçamento do Estado. 

 

 

GRÁFICO 61. ESTRUTURA DOS RENDIMENTOS POR ENTIDADE CONSTITUTIVA (EM %) – 2021 

  

                                                 
25 Consideradas em Impostos, contribuições e taxas. 

FAUP FBAUP FCUP FCNAUP FADEUP FDUP FEP FEUP FFUP FLUP FMUP FMDUP FPCEUP ICBAS REIT SASUP CRSCUP CDUP

Impostos, cont. e taxas 18% 25% 17% 23% 24% 32% 31% 15% 18% 30% 21% 19% 17% 15% 1% 0,001% - -

Prest. serv. e conc. 1% 1% 3% 1% 1% 1% 6% 5% 2% 2% 13% 11% 8% 5% 2% 17% 3% 35%

Transf. e subs. cor. obt. 79% 70% 78% 76% 70% 66% 60% 78% 77% 67% 63% 68% 73% 74% 83% 68% 97% 55%

Outros rendimentos 1% 3% 3% 1% 4% 1% 3% 2% 4% 1% 3% 3% 2% 6% 14% 15% 0,2% 10%



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021   

ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA   181 

GASTOS 

No ano que findou não se verificaram alterações relevantes na estrutura de gastos da U.Porto face ao ano anterior. 

 

QUADRO 19. ESTRUTURA DOS GASTOS DA U.PORTO – 2021 E 2020 

 

Em 2021, o total dos gastos da U.Porto ascendeu a 224.921 milhares de Euros, o que representou uma variação 

positiva de 4% face a 2020, no montante de 9.290 milhares de Euros. 

A rubrica com maior expressão, os Gastos com pessoal, representou 73% dos gastos totais da U.Porto em 2021 e 

verificou um acréscimo de 4% face a 2020, no montante de 5.791 milhares de Euros. As alterações legislativas 

aplicáveis aos trabalhadores da U.Porto continuam a conduzir a um acréscimo dos gastos com pessoal, em concreto 

as medidas destinadas a estimular o emprego científico e tecnológico, com um impacto de 2.275 milhares de Euros26, 

e as regularizações no âmbito do PREVPAP, com um efeito de 293 milhares de Euros26. Para o aumento dos gastos 

com pessoal acresce o impacto de fatores, tais como, a contratação de investigadores não doutorados para a 

execução, desenvolvimento e participação em projetos de investigação e desenvolvimento, no montante de 464 

milhares de Euros26, o aumento de docentes correspondentes a pessoal docente especialmente contratado, no 

montante de 353 milhares de Euros26, bem como o aumento de não docentes, no montante de 2.092 milhares de 

Euros26, resultante sobretudo de alterações de posicionamento remuneratório na sequência da avaliação de 

                                                 
26 Valor indicativo, pois reflete o impacto em termos de processamento salarial, que pode diferir do respetivo gasto, por via da relevação dos 

correspondentes acréscimos de gastos. 

Em milhares de Euros

Valor
Peso 

relativo
Valor

Peso 
relativo

Absoluta Relativa

Gastos imputados de entidades controladas, 
associadas e empreendimentos conjuntos

10 0,004% -                      -                10 100%

Custo das mercadorias vendidas e das matérias 
consumidas

365 0,2% 303 0,1% 62 21%

Fornecimentos e serviços externos 33 043 15% 29 538 14% 3 505 12%
Gastos com pessoal 164 156 73% 158 365 73% 5 791 4%
Transferências e subsídios concedidos 8 785 4% 9 854 5% (1 069) (11%)
Prestações sociais 297 0,1% 409 0,2% (111) (27%)
Perdas por imparidade de inventários e ativos 
biológicos

66 0,03% 38 0,02% 29 76%

Perdas por imparidade de dívidas a receber 620 0,3% 374 0,2% 246 66%
Aumentos de provisões 322 0,1% 618 0,3% (296) (48%)
Reduções de justo valor 5 0,002% -                      -                5 100%
Outros gastos 3 005 1% 2 414 1% 591 24%
Gastos de depreciação e amortização 13 967 6% 13 474 6% 493 4%
Juros e gastos similares suportados 280 0,1% 244 0,1% 36 15%

Total dos Gastos 224 921 100% 215 631 100% 9 290 4%

Rubricas
Variação2021 2020
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desempenho do biénio 2019/2020 e de um reforço no que se refere a pessoal dirigente e a técnicos superiores, 

incluindo técnicos superiores com contratos financiados. Por fim, refira-se a variação positiva dos gastos relativos a 

colaborações técnicas e especializadas, no montante de 328 milhares de Euros. 

No que diz respeito à distribuição dos gastos com pessoal por grupo de pessoal, o Pessoal docente apresentou em 

2021 um peso relativo de 64%, correspondente a cerca de 105 milhões de Euros. O Pessoal não docente e não 

investigador, com um peso de 26% do total da rubrica, evidenciou gastos de 42,5 milhões de Euros, enquanto o 

Pessoal de investigação representou 10%, tendo os respetivos gastos totalizado 16,6 milhões de Euros. 

 

GRÁFICO 62. GASTOS COM PESSOAL POR GRUPO DE PESSOAL (EM %) – 2021 

 

Relativamente aos Fornecimentos e serviços externos, no montante de 33.043 milhares de Euros, no ano transato 

representaram 15% do total dos gastos, tendo registado um acréscimo de 12% face a 2020, no montante de 3.505 

milhares de Euros.  

Os Fornecimentos e serviços externos apresentaram como principais componentes as rubricas relativas aos Encargos 

com as instalações (Eletricidade, Limpeza, higiene e conforto, Vigilância e segurança, Água e Outros fluídos) (9.002 

milhares de Euros), aos Trabalhos especializados (8.506 milhares de Euros), aos Produtos químicos e de laboratórios 

(3.357 milhares de Euros), aos Honorários (3.083 milhares de Euros), à Conservação e reparação (2.468 milhares de 

Euros), aos Materiais diversos de consumo (1.081 milhares de Euros), aos Royalties (814 milhares de Euros), aos 

Outros serviços (802 milhares de Euros) e às Rendas e alugueres (618 milhares de Euros). O acréscimo generalizado 

dos gastos com fornecimentos e serviços externos é justificado sobretudo pelo contexto de retoma progressiva da 

atividade letiva e não letiva e pela aceleração na execução dos projetos financiados face a 2020. Face a igual período 

de 2020, verificou-se uma variação positiva relevante nas rubricas de Trabalhos especializados e Outros serviços 

(+2.347 milhares de Euros, no total), na rubrica de Honorários (+629 milhares de Euros), na rubrica de Produtos 

químicos e de laboratórios (+375 milhares de Euros) e na rubrica de Conservação e Reparação (+238 milhares de 

Euros).  

Por Unidade orgânica, o impacto na U.Porto foi mais visível na FMUP (+1.589 milhares de Euros), nos SASUP (+288 

milhares de Euros), na FLUP (+270 milhares de Euros), na FPCEUP (+235 milhares de Euros) e no ICBAS (+206 milhares 

de Euros). 
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Em sentido oposto, destaca-se a redução dos gastos com Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais, 

no montante de 395 milhares de Euros, em particular na Reitoria, decorrente da menor necessidade de aquisição de 

equipamentos de proteção individual em 2021. 

 

 

GRÁFICO 63. DETALHE DOS GASTOS DE FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS (%) – 2021 

 

No que diz respeito aos Gastos de depreciação e amortização, que ascenderam em 2021 a 13.967 milhares de Euros, 

o seu peso relativo corresponde a 6% no total dos gastos.  

As Transferências e subsídios concedidos, que evidenciaram um montante de 8.785 milhares de Euros em 2021 

corresponderam a 4% do total dos gastos e compreenderam, essencialmente, as transferências para bolseiros de 

investigação, as transferências para bolseiros no âmbito de projetos de mobilidade, bem como os apoios concedidos 

pela U.Porto, tendo diminuído 11%, no montante de 1.069 milhares de Euros. Para esta variação contribuiu o 

decréscimo verificado nas transferências para bolseiros, em concreto a bolseiros de investigação, 

fundamentalmente, na FEUP (-1.083 milhares de Euros), decorrente da substituição de contratos de bolsa por 

contratos de trabalho de investigadores, no âmbito das medidas para estimular o emprego científico e tecnológico, 

e da alteração do Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT, que fixou regras mais restritas para a contratação. 

De destacar ainda a FCUP (-435 milhares de Euros), na qual, para além da alteração do referido regulamento, se 

verificou um decréscimo do número de bolseiros pela entrada na fase final de uma grande parte dos projetos da FCT 

e pela dificuldade de recrutamento para a área de ciência de computadores. Por outro lado, refira-se a variação 

positiva das transferências para estudantes, em particular na Reitoria (+871 milhares de Euros), por via do aumento 

das transferências de bolsas no âmbito dos programas de mobilidade de projetos financiados face a 2020. 
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Também ao nível dos gastos, a Reitoria e os Serviços autónomos evidenciam uma estrutura distinta das Unidades 

Orgânicas. Na Reitoria destaca-se o peso relativo das transferências no âmbito dos programas de mobilidade27. No 

CRSCUP ressalta o facto dos gastos com pessoal evidenciarem um peso relativo de 94%, enquanto o CDUP, que 

evidencia a menor percentagem de gastos com pessoal (43%), apresenta o maior peso relativo dos fornecimentos e 

serviços externos (39%). 

 

GRÁFICO 64. ESTRUTURA DOS GASTOS POR ENTIDADE CONSTITUTIVA (EM %) – 2021 

  

                                                 
27 Relevadas em Transferências e subsídios concedidos. 

FAUP FBAUP FCUP FCNAUP FADEUP FDUP FEP FEUP FFUP FLUP FMUP FMDUP FPCEUP ICBAS REIT SASUP CRSCUP CDUP

FSEs 11% 9% 11% 15% 15% 11% 10% 10% 16% 9% 23% 14% 12% 20% 25% 36% 5% 39%

Gastos c/ pessoal 82% 84% 77% 74% 73% 80% 82% 76% 73% 84% 69% 76% 77% 69% 45% 47% 94% 43%

Transf. e sub. conc. 0,2% 1% 4% 1% 1% 1% 0,1% 6% 1% 1% 2% 0,1% 4% 4% 13% 2% 0,1% 0,5%

Gastos dep. e amort. 4% 4% 7% 9% 7% 7% 6% 6% 7% 3% 5% 4% 2% 5% 13% 11% 1% 12%

Outros gastos 2% 2% 1% 1% 4% 2% 2% 2% 3% 3% 2% 6% 5% 2% 4% 4% 0,1% 7%
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RESULTADOS 

 

QUADRO 20. RESULTADOS DA U.PORTO – 2021 E 2020 

Em 2021, os resultados da U.Porto evidenciaram um comportamento significativamente favorável face ao período 

anterior. O Resultado líquido do período ascendeu a 12.910 milhares de Euros, tendo aumentado 44%, no montante 

de 3.928 milhares de Euros.  

O contributo de cada entidade constitutiva para o Resultado líquido da U.Porto apresenta-se no gráfico seguinte: 

 

GRÁFICO 65. RESULTADO LÍQUIDO POR ENTIDADE CONSTITUTIVA – 2021 

Na análise do contributo de cada entidade constitutiva, destacou-se a FEUP, com um Resultado líquido de 4.627 

milhares de Euros, seguido da Reitoria, com 3.099 milhares de Euros, da FDUP, com 1.350 milhares de Euros e da 

FADEUP, com 1.142 milhares de Euros. Com exceção da FCNAUP, da FEP, da FLUP, da FMUP, da FMDUP, da FPCEUP, 

do CRSCUP e do CDUP, nas restantes entidades constitutivas constatou-se uma melhoria do Resultado líquido face a 

2020. Importa referir que o resultado líquido da Reitoria, positivo em 3.099 milhares de Euros, inclui o rendimento 

de 2 milhões de Euros relativo à dotação do Orçamento do Estado afeta à Retenção para recuperação e conservação 

do património, cujos benefícios revertem a favor das entidades constitutivas nas quais o património se encontra a 

ser, ou ainda vai ser, intervencionado. 

Em milhares de Euros

Absoluta Relativa

Resultados antes de depreciações e resultados financeiros 27 070 22 586 4 484 20%

Resultado operacional (antes de resultados financeiros) 13 103 9 112 3 991 44%

Resultado líquido do período 12 910 8 983 3 928 44%

Resultados 2021 2020
Variação
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Os rendimentos e gastos que estiveram na origem do Resultado líquido apurado em 2021 por entidade constitutiva, 

detalham-se no quadro seguinte: 

 

QUADRO 21. DETALHE DO RESULTADO LÍQUIDO POR ENTIDADE CONSTITUTIVA – 2021 

 

QUADRO 22. RESULTADO LÍQUIDO POR ENTIDADE CONSTITUTIVA ACUMULADO – 2018 A 2021 

Em milhares de Euros

2018 2019 2020 2021 Acumulado

U.PORTO 4 624 6 586 8 983 12 910 33 104

FAUP (365) (267) 150 246 (236)

FBAUP (152) (122) (71) 318 (26)
FCUP (342) 165 (301) 1 056 579

FCNAUP 45 44 113 (10) 192

FADEUP (13) 516 633 1 142 2 279

FDUP 601 675 1 081 1 350 3 707

FEP 368 362 715 419 1 864

FEUP 288 2 064 3 730 4 627 10 710

FFUP (819) (165) (444) (343) (1 771)

FLUP 53 935 327 95 1 410

FMUP 333 921 983 857 3 094
FMDUP (56) (70) (372) (393) (891)

FPCEUP 27 597 151 90 866

ICBAS 22 482 84 685 1 274

REIT 4 777 496 2 314 3 099 10 686

SASUP (133) 95 (457) (262) (758)

CRSCUP (89) (41) 182 19 70

CDUP 78 (101) 164 (85) 56

Em milhares de Euros

Rendimentos Gastos
Resultado 

líquido

FAUP 5 671 5 426 246
FBAUP 5 249 4 931 318
FCUP 30 126 29 069 1 056
FCNAUP 2 468 2 478 (10)
FADEUP 6 982 5 840 1 142
FDUP 4 332 2 982 1 350
FEP 12 200 11 782 419
FEUP 56 781 52 153 4 627
FFUP 7 227 7 571 (343)
FLUP 16 437 16 342 95
FMUP 23 753 22 896 857
FMDUP 3 786 4 179 (393)
FPCEUP 10 575 10 485 90
ICBAS 17 401 16 715 685
REIT 25 107 22 008 3 099
SASUP 5 566 5 828 (262)
CRSCUP 4 929 4 910 19
CDUP 841 926 (85)
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Analisando o Resultado líquido acumulado do período compreendido entre 2018 e 2021, conclui-se que a realidade 

por entidade constitutiva é bastante heterogénea. Algumas entidades constitutivas evidenciaram um histórico de 

resultados sempre positivos (FDUP, FEP, FEUP, FLUP, FMUP, FPCEUP, ICBAS e Reitoria), contrariamente a outras que 

apresentaram resultados continuadamente negativos (FFUP e FMDUP). Ainda assim, a maioria das entidades (FCUP, 

FCNAUP, FADEUP, FDUP, FEP, FEUP, FLUP, FMUP, FPCEUP, ICBAS, Reitoria, CRSCUP e CDUP) apresentou resultados 

positivos, em termos acumulados, entre 2018 e 2021. 

 

INDICADORES 

 

QUADRO 23. INDICADORES DA U.PORTO – 2021 E 2020 

No ano de 2021, a dotação do Orçamento do Estado permitiu cobrir 82% dos gastos com o pessoal, mantendo-se 

estável face ao ano anterior, pelo que se conclui que, apesar do acréscimo de 5.172 milhares de Euros,  o Orçamento 

do Estado se revelou insuficiente para compensar os gastos com pessoal, que aumentaram 5.791 milhares de Euros. 

O grau de autonomia financeira fixou-se em 77%, deteriorando-se 1 p.p. face a 2020. Esta evolução derivou do 

aumento significativo do Ativo, no montante de 33.600 milhares de Euros, muito por via dos novos contratos de 

financiamento e da variação positiva de Caixa e depósitos, associado ao aumento menos expressivo do Património 

Líquido, no montante de 18.749 milhares de Euros, como decorre da análise detalhada das principais rubricas desta 

componente do Balanço.  

No período em análise, a U.Porto gerou um EBITDA positivo no montante de 23.737 milhares de Euros, evidenciando 

um acréscimo de 4.906 milhares de Euros. Também a capacidade de libertar fundos na sequência da atividade de 

exploração melhorou, tendo o Cash-Flow ascendido a 23.544 milhares de Euros, aumentando 4.842 milhares de 

Euros face a 2020. 

 

 

Em %/ Em pp/ Em milhares de Euros

Absoluta Relativa

Orçamento de Estado/ Gastos com pessoal 82% 82% 0,3 0,3%

Grau de autonomia financeiraa                                                 77% 78% (1) (1%)

EBITDAb 23 737 18 832 4 906 26%

Cash-Flow c 23 544 18 702 4 842 26%
a Património líquido/ Ativo
b Resultado operacional  + Gastos/reversões de depreciação e amortização + Imparidades (perdas/reversões) + 
  Provisões (aumentos/reduções) - Imputação de subsídios e transferências para investimentos
c Resultado l íquido do período + Gastos/reversões de depreciação e amortização + Imparidades (perdas/reversões) +
  Provisões (aumentos/reduções) - Imputação de subsídios e transferências para investimentos

Variação
Indicadores 2021 2020
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O contributo de cada entidade constitutiva para os indicadores apresentados detalha-se conforme se segue. 

 

GRÁFICO 66. OE/GASTOS COM O PESSOAL POR ENTIDADE CONSTITUTIVA – 2021 

Com exceção da Reitoria, dos Serviços autónomos e da FDUP, nas restantes entidades constitutivas a dotação do 

Orçamento do Estado foi insuficiente para cobrir os gastos com o pessoal, tendo-se verificado um decréscimo da taxa 

de cobertura em metade das entidades face a 2020, destacando-se o CDUP com uma redução de 17 p.p., assim como 

a FEP e a FPCEUP, ambas com um decréscimo de 5 p.p.. Inversamente, a taxa de cobertura dos SASUP aumentou 21 

p.p., assim como a da FADEUP e da FDUP, que registaram uma variação positiva de 13 p.p.. Em 2021, a FLUP e a 

FPCEUP foram as entidades nas quais se apurou uma menor cobertura da dotação do Orçamento do Estado, não 

superando 65% dos gastos com o pessoal. 

 

GRÁFICO 67. GRAU DE AUTONOMIA FINANCEIRA POR ENTIDADE CONSTITUTIVA – 2021 
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A generalidade das entidades constitutivas apurou um rácio de autonomia financeira superior a 75%, tendo-se, 

contudo, verificado uma deterioração deste rácio na maioria das entidades face ao período anterior, destacando-se 

a FPCEUP, com um decréscimo de 6 p.p., a FBAUP, a FFUP e a Reitoria, todas com uma diminuição de 3 p.p.. Em 2021, 

as entidades que evidenciaram uma maior percentagem de ativos financiados pelo Património Líquido foram o CDUP 

e os SASUP com, respetivamente, 98% e 97%. 

 

GRÁFICO 68. EBITDA POR ENTIDADE CONSTITUTIVA – 2021 

Com exceção da FCNAUP, da FEP, da FMUP, da FPCEUP, do CRSCUP e do CDUP, nas restantes entidades constitutivas 

constatou-se uma evolução favorável do EBITDA face ao ano transato. A entidade que mais contribuiu para o EBITDA 

apurado pela U.Porto foi a FEUP, cujo EBITDA ascendeu a 7.180 milhares de Euros, seguida da Reitoria, cujo EBITDA 

ascendeu a 4.546 milhares de Euros, e da FCUP, cujo EBITDA ascendeu a 2.592 milhares de Euros. 
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QUADRO 24. EBITDA POR ENTIDADE CONSTITUTIVA ACUMULADO – 2018 A 2021 

Da análise da evolução do EBITDA acumulado no período compreendido entre 2018 e 2021, conclui-se que a maioria 

das entidades (FCUP, FCNAUP, FADEUP, FDUP, FEP, FEUP, FLUP, FMUP, FPCEUP, ICBAS, Reitoria e CDUP) evidenciou 

um EBITDA positivo em todos os anos. Em termos acumulados, apenas a FFUP e a FMDUP apresentaram um EBITDA 

negativo. 

 

GRÁFICO 69. CASH-FLOW  POR ENTIDADE CONSTITUTIVA – 2021 

Em milhares de Euros

2018 2019 2020 2021 Acumulado

U.PORTO 13 838 15 364 18 832 23 737 71 771

FAUP (167) (81) 334 500 585

FBAUP (64) 7 96 484 522
FCUP 1 145 1 589 1 145 2 592 6 470

FCNAUP 49 58 267 217 591

FADEUP 367 845 955 1 555 3 722

FDUP 675 778 1 239 1 530 4 221

FEP 660 688 1 187 1 071 3 606

FEUP 2 995 4 642 5 921 7 180 20 738

FFUP (478) 204 (102) 191 (185)

FLUP 291 856 700 709 2 557

FMUP 939 1 598 1 834 1 586 5 957
FMDUP 98 94 (222) (104) (134)

FPCEUP 74 730 299 249 1 352

ICBAS 345 859 560 1 187 2 951

REIT 6 494 2 018 4 185 4 546 17 244

SASUP 298 475 (72) 154 856

CRSCUP (56) (5) 230 76 244

CDUP 173 10 276 14 474
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No que diz respeito ao Cash-Flow, a FEUP, com 7.161 milhares de Euros, a Reitoria, com 4.567 milhares de Euros, e 

a FCUP, com 2.560 milhares de Euros foram as entidades constitutivas que mais contribuíram para o Cash-flow 

apurado pela U.Porto no ano que agora finda. Face a 2020, e com exceção da FCNAUP, da FEP, da FMUP, da FPCEUP, 

do CRSCUP e do CDUP, verificou-se uma melhoria na capacidade das entidades constitutivas libertarem fundos na 

sequência da atividade de exploração. 
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

PRINCIPAIS INDICADORES 

 

 
 
 
 

QUADRO 25. EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS INDICADORES DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – 2021 

 

RECEBIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 26. ESTRUTURA DOS RECEBIMENTOS DA U.PORTO – 2021 E 2020 

Em milhares de Euros

Valor
Peso 

relativo
Valor

Peso 
relativo

Absoluta Relativa

Atividades operacionais 231 241 97% 228 656 98% 2 584 1%
Clientes 11 573 5% 9 685 4% 1 888 19%

Vendas 72 0,03% 67 0,03% 6 9%
Prestações de serviços 10 326 4% 8 579 4% 1 748 20%
Outras atividades 1 175 0,5% 1 040 0,4% 135 13%

Transferências e subsídios correntes 172 733 73% 169 380 72% 3 353 2%
Orçamento de Estado 135 036 57% 129 864 55% 5 172 4%
Investigação 33 143 14% 34 574 15% (1 431) (4%)
Outros 4 554 2% 4 942 2% (389) (8%)

Utentes 40 526 17% 40 050 17% 476 1%
Estudantes 38 199 16% 37 804 16% 395 1%
Vendas 575 0,2% 522 0,2% 53 10%
Prestações de serviços 1 752 1% 1 725 1% 28 2%

Outros recebimentos 6 409 3% 9 541 4% (3 133) (33%)
Direitos de propriedade industrial 80 0,03% 141 0,1% (61) (43%)
Patrocínios 328 0,1% 268 0,1% 60 22%
Projetos - Entidades parceiras 3 975 2% 6 852 3% (2 877) (42%)
Outros 2 025 1% 2 280 1% (255) (11%)

Atividades de investimento 5 673 2% 4 370 2% 1 304 30%
Ativos fixos tangíveis 1 0,0003% 2 058 1% (2 057) (100%)
Ativos intangíveis 2 0,001% -                      -                2 100%
Propriedades de investimento 53 0,02% 53 0,02% -                      -                
Investimentos financeiros 772 0,3% 247 0,1% 526 213%
Outros ativos 220 0,1% 207 0,1% 14 7%
Transferências de capital 4 537 2% 1 690 1% 2 847 169%

Investigação 2 314 1% 1 283 1% 1 031 80%
Outros 2 222 1% 406 0,2% 1 816 447%

Juros e rendimentos similares 89 0,04% 116 0,05% (27) (23%)

Atividades de financiamento 1 204 1% 1 418 1% (214) (15%)
Financiamentos obtidos -                      -                62 0,03% (62) (100%)
Outras operações de financiamento 1 204 1% 1 356 1% (152) (11%)

Total dos Recebimentos 238 118 100% 234 444 100% 3 674 2%

Rubricas
Variação2021 2020

Em milhares de Euros

Recebimentos Pagamentos Variação de Caixa

238 118 232 798 5 320

2% 3% (43%)

2021     2020



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021   

ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA   193 

Em 2021, os recebimentos da U.Porto totalizaram 238.118 milhares de Euros, tendo verificado um acréscimo de 2%, 

no montante de 3.674 milhares de Euros.  

Os recebimentos provenientes das atividades operacionais representaram 97% (231.241 milhares de Euros), 

enquanto os provenientes das atividades de investimento corresponderam a 2% (5.673 milhares de Euros). Os 

recebimentos com origem nas atividades de financiamento foram residuais, representando 1% (1.204 milhares de 

Euros). 

A rubrica de Transferências e subsídios correntes totalizou 172.733 milhares de Euros, representando 73% do total 

dos recebimentos. Inclui o financiamento das atividades operacionais por parte do Estado, no montante de 135.036 

milhares de Euros, com um peso relativo de 57%, o que permitiu cobrir 83% dos pagamentos ao pessoal. Esta rubrica 

compreende ainda os financiamentos correntes obtidos no âmbito de projetos de investigação, que no ano em 

análise totalizaram 33.143 milhares de Euros, o que se traduziu num decréscimo de 4%, no montante de 1.431 

milhares de Euros, que ficou a dever-se ao facto de em 2020 terem sido recebidos os adiantamentos iniciais relativos 

às Unidades de Investigação e Desenvolvimento, cuja execução, com duração de 4 anos, teve início no ano anterior, 

sendo os montantes de financiamento contratualizado muito expressivos. As restantes transferências correntes 

totalizaram 4.554 milhares de Euros, o que se concretizou num decréscimo de 8%, no montante de 389 milhares de 

Euros, explicado, sobretudo, pela Reitoria (-1.006 milhares de Euros), derivado, fundamentalmente, do atraso no 

recebimento do adiantamento relativo ao Programa ERASMUS+ 2021. Com um impacto em sentido oposto, a FEUP 

registou uma variação positiva significativa (+523 milhares de Euros), justificada pelo aumento dos recebimentos 

associados aos Programas Doutorais financiados pelo Programa Operacional Regional do Norte, através da CCDR-N, 

na sequência da prestação de contas apresentada ao longo do tempo. 

No que toca às importâncias recebidas dos estudantes (Utentes), rubrica que se configura como uma das principais 

fontes de autofinanciamento da U.Porto, esta ascendeu a 38.199 milhares de Euros, correspondendo a 16% dos 

recebimentos. Um conjunto de fatores explicam a evolução face ao ano anterior, que se traduziu num ligeiro 

acréscimo de 1%, no montante de 395 milhares de Euros, nomeadamente, o aumento dos recebimentos da FCT 

relativos às propinas dos Cursos de 3.º ciclo (Doutoramentos), pese embora o aumento da dívida referente aos anos 

letivos de 2020/2021 e de 2021/2022, assim como a legislação que criou mecanismos extraordinários de 

regularização de dívida de propinas28, que apesar de diluir a dívida no futuro, possibilitou o estabelecimento de 

acordos que levaram a que os estudantes regularizassem as suas dívidas. Neste contexto, destaca-se também a 

continuidade do processo de emissão de certidão de dívida para a Autoridade Tributária relativo às notas de 

liquidação emitidas até 2019, que permitiu recuperar valores em dívida através dos processos de execução fiscal, 

ainda que os processos que teriam sido desencadeados em 2020 e em 2021, relativos à emissão de novas notas de 

liquidação para os anos letivos 2019/2020 e 2020/2021, respetivamente, tenham sido adiados para 2022. Com um 

                                                 
28 Lei n.º 75/2019, de 2 de setembro (Estabelece mecanismos de regularização de dívidas por não pagamento de propinas em instituições de ensino 

superior públicas) e Regulamento n.º 782-A/2020, de 16 de setembro (Regulamento dos planos de regularização de dívidas por não pagamento 
de propinas da U.Porto). 
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efeito contrário, refira-se a redução do valor das propinas aprovado pela U.Porto para o ano letivo 2020/2021 e para 

o ano letivo 2021/2022.  

A rubrica de Utentes inclui ainda as vendas de refeições aos estudantes nas cantinas e o alojamento que lhes é 

cobrado nas residências (SASUP), assim como as prestações de serviços clínicos na U.Porto (FCNAUP, FMUP, FMDUP 

e FPCEUP), que conjuntamente totalizaram 2.327 milhares de Euros, verificando um acréscimo de 4%, num total de 

81 milhares de Euros, por via dos efeitos associados à pandemia da COVID-19, que em 2021 impôs menores 

condicionalismos às atividades desenvolvidas pela Universidade. 

No que toca aos recebimentos de clientes, estes ascenderam a 11.573 milhares de Euros, tendo verificado um 

acréscimo de 19%, no montante de 1.888 milhares de Euros. Esta evolução favorável, comum à generalidade das 

entidades constitutivas, decorre num contexto de retoma progressiva da atividade da U.Porto. 

Ainda no âmbito das atividades operacionais, os recebimentos das entidades financiadoras relativos a projetos com 

destino a entidades parceiras, totalizaram 3.975 milhares de Euros, tendo evidenciado um decréscimo de 42%, no 

montante de 2.877 milhares de Euros. Para a variação verificada contribuiu significativamente o decréscimo na FEUP 

(-2.336 milhares de Euros), justificado pelo facto dos novos contratos celebrados de 2021 incluírem entidades 

parceiras com menor expressão face a 2020. 

Os recebimentos respeitantes às atividades de investimento totalizaram 5.673 milhares de Euros, consubstanciando-

se num aumento de 1.304 milhares de Euros face a 2020, correspondente a 30%. A rubrica de Transferências de 

capital totalizou 4.537 milhares de Euros, aumentando 2.847 milhares de Euros, mais do que duplicando face a 2020. 

O aumento dos financiamentos de capital obtidos no âmbito de projetos de investigação, no montante de 1.031 

milhares de Euros, ocorreu, maioritariamente, na FCUP (+988 milhares de Euros) e justificou-se, essencialmente, 

pelos reembolsos no âmbito do projeto NECL, financiado pelo Programa Operacional Regional do Norte, através da 

CCDR-N. O aumento das restantes transferências de capital, no montante de 1.816 milhares de Euros, decorreu, 

fundamentalmente, do recebimento na Reitoria relativo ao adiantamento inicial do projeto U.Porto Programme for 

Multidisciplinary Education and Training – Impulso Jovens STEAM & Impulso Adultos, num total de 1.689 milhares de 

Euros29. Os recebimentos de Ativos fixos tangíveis reduziram-se em 2.057 milhares de Euros, em resultado da 

alienação do imóvel relativo ao legado “Ventura Terra” ocorrida em 2020, não se tendo verificado circunstância 

análoga em 2021. 

As atividades de financiamento totalizaram 1.204 milhares de Euros, traduzindo um decréscimo de 214 milhares de 

Euros face ao ano anterior, correspondente a 15%. Compreendem as Outras operações de financiamento, em 

concreto os donativos recebidos pela U.Porto, cujo decréscimo de 11%, no montante de 152 milhares de Euros, 

ocorreu maioritariamente na Reitoria (-169 milhares de Euros), e derivou de terem sido recebidos menos donativos 

                                                 
29 Componente afeta à execução de capital e componente ainda não executada. 
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no ano que agora finda, nomeadamente das verbas do Santander relativas ao programa de Bolsas/ Estágios de 

202030, que seriam recebidas em 2021, mas que foram suspensas na sequência da pandemia da COVID-19. 

 

Na maior parte das entidades constitutivas, as verbas com origem no Orçamento do Estado representaram mais de 

50% do total dos recebimentos, sendo que no CRSCUP atingiu os 95%, mas na FPCEUP representou apenas 41%. O 

peso dos recebimentos dos estudantes foi bastante heterogéneo, variando nas faculdades entre 14% na FEUP e 31% 

na FDUP e na FEP. No CDUP e nos SASUP destacaram-se as vendas e as prestações de serviços, que representaram, 

respetivamente, 29% e 28% do total dos recebimentos de cada entidade. As transferências recebidas no âmbito de 

financiamentos  salientaram-se na estrutura dos recebimentos da FPCEUP, da FEUP, da FCUP e da Reitoria, com um 

peso relativo superior a 20%. 

 

GRÁFICO 70. ESTRUTURA DOS RECEBIMENTOS POR ENTIDADE CONSTITUTIVA (EM %) – 2021 

                                                 
30 Em 2020, a U.Porto recebeu as verbas relativas ao programa de Bolsas/ Estágios de 2019. 

FAUP FBAUP FCUP FCNAUP FADEUP FDUP FEP FEUP FFUP FLUP FMUP FMDUP FPCEUP ICBAS REIT SASUP CRSCUP CDUP

Vendas e Prest. serviços 2% 1% 3% 2% 2% 1% 7% 5% 1% 3% 11% 11% 9% 6% 2% 28% 2% 29%

Estudantes 18% 26% 16% 22% 23% 31% 31% 14% 17% 30% 21% 20% 15% 15% 1% 0,01% - -

Orçamento de Estado 70% 66% 54% 68% 61% 64% 57% 49% 77% 53% 51% 67% 41% 67% 47% 65% 95% 50%

Transferências (Inv. e Out.) 7% 4% 24% 4% 10% 2% 3% 27% 2% 14% 12% 0,03% 34% 9% 23% 1% 1% 4%

Projetos - Ent. Parceiras 0,1% 0,1% 2% 1% 0,1% - - 2% 0,4% - 2% - - 0,3% 6% - 0,3% -

Outros recebimentos 2% 2% 1% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 3% 2% 1% 2% 21% 6% 1% 17%
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PAGAMENTOS 

 

QUADRO 27. ESTRUTURA DOS PAGAMENTOS DA U.PORTO – 2021 E 2020 

 

Em 2021, os pagamentos da U.Porto elevaram-se a 232.798 milhares de Euros, compreendendo um acréscimo de 3% 

face ao período anterior, no montante de 7.617 milhares de Euros.  

No que diz respeito aos pagamentos respeitantes às atividades operacionais, estes representaram 93% do total 

(216.478 milhares de Euros), enquanto os relativos às atividades de investimento corresponderam a 7% (16.320 

milhares de Euros).  

À semelhança do que se verificou ao nível dos gastos, a rubrica de pagamentos ao pessoal, com um peso relativo de 

70%, totalizou 163.591 milhares de Euros, tendo evidenciado um acréscimo de 4%, no montante de 5.867 milhares 

de Euros.  

Em milhares de Euros

Valor
Peso 

relativo
Valor

Peso 
relativo

Absoluta Relativa

Atividades operacionais 216 478 93% 209 766 93% 6 712 3%
Fornecedores 34 091 15% 31 501 14% 2 590 8%

Aquisição de bens 6 495 3% 6 359 3% 135 2%
Aquisição de serviços 27 597 12% 25 142 11% 2 455 10%

Pessoal 163 591 70% 157 724 70% 5 867 4%
Remunerações 133 326 57% 128 864 57% 4 462 3%
Encargos sobre remunerações 29 283 13% 28 331 13% 953 3%
Outros 982 0,4% 529 0,2% 453 86%

Transferências e subsídios 8 798 4% 9 719 4% (921) (9%)
Estudantes 2 394 1% 1 515 1% 879 58%
Apoios concedidos 899 0,4% 798 0,4% 101 13%
Bolseiros 5 505 2% 7 406 3% (1 901) (26%)

Prestações sociais 364 0,2% 349 0,2% 15 4%
Imposto sobre o rendimento 1 0,0004% 7 0,003% (6) (87%)
Outros pagamentos 9 632 4% 10 467 5% (835) (8%)

Projetos - Entidades parceiras 4 412 2% 7 350 3% (2 938) (40%)
Outros 5 220 2% 3 117 1% 2 103 67%

Atividades de investimento 16 320 7% 15 412 7% 908 6%
Ativos fixos tangíveis 15 360 7% 14 627 6% 733 5%
Ativos intangíveis 670 0,3% 608 0,3% 62 10%
Propriedades de investimento -                      -                138 0,1% (138) (100%)
Investimentos financeiros 291 0,1% 40 0,02% 251 636%

Atividades de financiamento -                      -                2 0,001% (2) (100%)

Total dos Pagamentos 232 798 100% 225 180 100% 7 617 3%

Rubricas
2021 2020 Variação
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Os pagamentos a fornecedores somaram 34.091 milhares de Euros, representando 15% dos pagamentos, tendo-se 

constatado uma variação positiva de 8%, no montante de 2.590 milhares de Euros, sustentada nos fatores 

enumerados na análise dos gastos com fornecimentos e serviços externos.  

A rubrica de Transferências e subsídios, que compreende as transferências para bolseiros de investigação (bolseiros), 

as transferências para bolseiros no âmbito de projetos de mobilidade (bolseiros e estudantes), bem como os apoios 

concedidos pela U.Porto, ascendeu a 8.798 milhares de Euros, representando 4% do total dos pagamentos, tendo 

diminuído 9% face a 2020, num total de 921 milhares de Euros. Para esta variação contribuiu o decréscimo verificado 

nos pagamentos a bolseiros, no montante de 1.901 milhares de Euros, em concreto a bolseiros de investigação, 

fundamentalmente na FEUP (-1.063 milhares de Euros), decorrente da substituição de contratos de bolsa por 

contratos de trabalho de investigadores, no âmbito das medidas para estimular o emprego científico e tecnológico, 

e da alteração do Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT, que fixou regras mais restritas para a contratação. 

De destacar ainda a FCUP (-448 milhares de Euros), na qual, para além da alteração do referido regulamento, se 

verificou um decréscimo do número de bolseiros pela entrada na fase final de uma grande parte dos projetos da FCT 

e pela dificuldade de recrutamento para a área de ciência de computadores. Por outro lado, refira-se a variação 

positiva dos pagamentos a estudantes, no montante de 879 milhares de Euros, em particular na Reitoria (+892 

milhares de Euros), por via do aumento dos pagamentos de bolsas no âmbito dos programas de mobilidade de 

projetos financiados face a 2020. 

Ainda no que toca às atividades operacionais, destacaram-se os pagamentos a entidades parceiras relativos a 

projetos, que somaram 4.412 milhares de Euros, decrescendo 40%, num total de 2.938 milhares de Euros, e para o 

qual muito contribuiu, tal como na ótica dos recebimentos, a variação negativa dos pagamentos efetuados pela FEUP 

(-2.068 milhares de Euros), pelo facto dos novos contratos celebrados de 2021 incluírem entidades parceiras com 

menor relevância face a 2020. 

No que respeita aos pagamentos das atividades de investimento, em particular no que concerne aos ativos fixos 

tangíveis, estes totalizaram 15.360 milhares de Euros, verificando-se um acréscimo de 5% face a 2020, no valor de 

733 milhares de Euros. Para esta variação foi determinante a FCUP (+1.706 milhares de Euros), em resultado das 

aquisições de equipamentos, nomeadamente do Sistema integrado de recuperação e liquefação de hélio, medidas 

magnéticas e outras propriedades físicas a baixas temperaturas, no montante de 1.263 milhares de Euros, assim 

como a Reitoria (+780 milhares de Euros), em virtude das aquisições de equipamento básico e das obras de 

reabilitação efetuadas em diversos edifícios da U.Porto31. Com um efeito inverso, por via do decréscimo dos 

pagamentos de ativos fixos tangíveis no ano, destacou-se a FEUP (-951 milhares de Euros), que em 2020 efetuou 

duas aquisições extraordinárias significativas, tendo reequipado as salas de informática, pelo valor aproximado de 

480 milhares de Euros, e adquirido equipamentos para um projeto de investigação, no valor de 417 milhares de 

                                                 
31 Destacando-se a empreitada de reabilitação da Residência Alberto Amaral, a obra de remodelação do Pavilhão de Escultura e Edifício de Conexão 

da FBAUP, a obra de remodelação do edifício “Parcauto” para instalação da UPDigital e a empreitada de reabilitação do parque da Asprela – área 
poente. 
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Euros, bem como a FCNAUP (-510 milhares de Euros), cujas aquisições relacionadas com mobiliário e equipamento 

para as novas instalações ocorreram na sua maioria no ano de 2020. 

 

Na generalidade das entidades constitutivas, os pagamentos ao pessoal apresentaram um peso relativo superior a 

70%. O peso dos pagamentos a fornecedores foi bastante heterogéneo, variando entre 5% no CRSCUP e 44% no 

CDUP, entidade na qual, atendendo à natureza da sua atividade, evidenciaram um peso quase equivalente aos do 

pessoal. Os pagamentos dos ativos fixos tangíveis salientaram-se na estrutura dos pagamentos da Reitoria, com um 

peso relativo de 20%, na sequência dos investimentos efetuados.  

 

GRÁFICO 71. ESTRUTURA DOS PAGAMENTOS POR ENTIDADE CONSTITUTIVA (EM %) – 2021 

 

 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES 

 

QUADRO 28. ESTRUTURA DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DA U.PORTO – 2021 E 2020 

FAUP FBAUP FCUP FCNAUP FADEUP FDUP FEP FEUP FFUP FLUP FMUP FMDUP FPCEUP ICBAS REIT SASUP CRSCUP CDUP

Fornecedores 11% 10% 11% 16% 15% 9% 10% 10% 16% 9% 22% 18% 12% 21% 18% 42% 5% 44%

Pessoal 83% 86% 72% 77% 74% 76% 82% 73% 78% 83% 70% 81% 80% 70% 29% 50% 93% 45%

Projetos - Ent. Parceiras 0,1% - 2% 1% 0,1% - 0,03% 3% 0,4% 0,2% 1% - 1% 0,1% 6% - 0,3% -

Ativ. fixos tangíveis 4% 2% 9% 4% 9% 14% 4% 5% 3% 4% 3% 0,3% 1% 2% 20% 2% 1% 2%

Outros pagamentos 2% 2% 6% 2% 2% 1% 3% 9% 2% 4% 4% 1% 6% 7% 27% 6% 0,4% 9%

Em milhares de Euros

Valor
Peso 

relativo
Valor

Peso 
relativo

Absoluta Relativa

Fluxos das atividades operacionais 14 763 277% 18 890 204% (4 127) (22%)
Fluxos das atividades de investimento (10 647) (200%) (11 042) (119%) 395 4%

Fluxos das atividades de financiamento 1 204 23% 1 416 15% (211) (15%)

Variação de caixa e seus equivalentes 5 320 100% 9 263 100% (3 943) (43%)

Fluxos
2021 2020 Variação
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Em 2021, os recebimentos da U.Porto (238.118 milhares de Euros) superaram os pagamentos (232.798 milhares de 

Euros) em cerca de 2%, tendo-se verificado um superávite de caixa e seus equivalentes no montante 5.320 milhares 

de Euros. 

Os fluxos gerados pelas atividades operacionais foram positivos em 14.763 milhares de Euros, tendo diminuído 4.127 

milhares de Euros, o que foi determinante para o decréscimo da variação de caixa e seus equivalentes face ao ano 

anterior. Os fluxos das atividades de investimento, negativos em 10.647 milhares de Euros, sofreram um ligeiro 

acréscimo de 395 milhares de Euros, explicado por um conjunto de fatores já referidos, e que se consubstanciaram 

num aumento dos recebimentos superior ao dos pagamentos. Os fluxos das atividades de financiamento, positivos 

em 1.204 milhares de Euros, reduziram-se em 211 milhares de Euros, o que resultou, maioritariamente, da 

diminuição dos donativos recebidos pela U.Porto no ano findo face a 2020. 
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4.4. ANÁLISE ORÇAMENTAL 

Para o ano de 2021, a U.Porto dispôs de um orçamento aprovado para o desenvolvimento das suas atividades de 

funcionamento que totalizou 259.933 milhares de Euros, tendo este sido revisto numa base mensal e ajustado em 

função das necessidades ao longo do ano. 

As alterações/revisões orçamentais levadas a cabo implicaram, no seu conjunto, alterações na estrutura do 

orçamento inicial e determinaram um aumento do seu valor global em 117.328 milhares de Euros, o que 

correspondeu a um acréscimo de 45% face ao inicialmente aprovado. 

A variação entre o orçamento inicial e o orçamento corrigido resultou do efeito agregado das seguintes situações: 

o Integração dos saldos de gerência do ano anterior, no montante de 117.281 milhares de Euros;  

o Reforço da dotação do Orçamento do Estado, no montante de 6 milhares de Euros, relativo às propinas dos 

estudantes bolseiros de Cabo Verde (ano letivo 2020/2021); 

o Reforço da dotação do Orçamento do Estado, no montante de 42 milhares de Euros, referente ao adiantamento 

no âmbito do projeto U.Porto Programme for Multidisciplinary Education and Training – Impulso Jovens STEAM 

& Impulso Adultos. Note-se que, pese embora o adiantamento recebido pela U.Porto tenha totalizado 1.719 

milhares de Euros32, de acordo com as instruções da DGO33, as verbas não utilizadas no ano foram relevadas 

extraorçamentalmente, tendo apenas sido relevadas orçamentalmente as verbas aplicadas em despesa paga 

em 2021. 

Em resultado destas alterações, o orçamento corrigido da U.Porto em 2021 ascendeu a 377.261 milhares de Euros, 

compreendendo uma variação positiva de 18.600 milhares de Euros face ao período anterior, representativa de um 

aumento de 5%. 

De salientar ainda que, de acordo com a alínea k) do n.º 1 da cláusula 3.ª do “Contrato de Legislatura” entre o Governo 

e as Instituições de Ensino Superior Públicas para o período 2020-202334, que estabelece que os “… orçamentos das 

instituições de ensino superior públicas não estarão sujeitos a cativações ou reduções em qualquer das suas fontes 

de financiamento e rúbricas”, a U.Porto não se encontra sujeita a cativações. 

 

                                                 
32 Correspondente a 9,2% do “Investimento RE-C06-i03 - Incentivo Adultos” (858 milhares de Euros) e a 12,3% do “Investimento RE-C06-i04 - Impulso 

Jovens STEAM” (861 milhares de Euros). 
33 Guia de Operações Final de Ano – PRR - Operações orçamentais de final do ano no âmbito das dotações do Plano de Recuperação e Resiliência 

(PRR), datado de 20 de dezembro de 2021, ponto 2 (SFA - incluindo EPR): “1) As Entidades devem considerar as verbas recebidas do PRR e não 
utilizadas em 2021 como operações extraorçamentais;” (…) “3) Deve para o efeito apurar-se a receita orçamental que exceda os pagamentos 
líquidos e registar esse montante no campo Restituição/Reembolso da respetiva classificação de receita e seguidamente realizar a inscrição do 
fluxo em operação extraorçamental de receita pelo mesmo montante.” e ponto 3: “As verbas não utilizadas até final de dezembro, devem ser 
convertidas para operações extraorçamentais, sendo relevadas orçamentalmente em 2022, à medida da sua necessidade de aplicação em despesa, 
como receita do PRR.”  

34 Datado de 29 de novembro de 2019. 
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Os procedimentos para a execução das verbas relativas aos novos instrumentos financeiros enquadrados no 

“Next Generation  EU”, que no caso da U.Porto, corresponde ao PRR, foram estabelecidos pela Circular Série A n.º 

140035, de 8 de fevereiro de 2021, nomeadamente a medida e a fonte de financiamento criadas especificamente 

para o efeito:  

o Medida 102 – “Plano de Recuperação e Resiliência”; 

o Fonte  de  financiamento 483 - “Instrumentos de Recuperação e Resiliência”. 

No final do ano, foi ainda divulgado o Guia de Operações Final de Ano – PRR - Operações orçamentais de final do ano 

no âmbito das dotações do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), datado de 20 de dezembro. 

Uma vez que esta medida e fonte de financiamento não foram previstas no Orçamento do Estado para 2021, a sua 

inscrição foi efetuada através da realização de alterações orçamentais (receita e despesa). 

 

PRINCIPAIS INDICADORES 

 

QUADRO 29. EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS INDICADORES ORÇAMENTAIS – 2021 

 

  

                                                 
35 Divulga as instruções aplicáveis à execução orçamental de 2021. 

Em milhares de Euros

Orçamento 
corrigido

Receitas cobradas 
líquidas (s/SGA)

Despesas pagas 
líquidas

Saldo para 
gerência seguinte

377 261 233 606 229 953 120 934

5% (0,3%) 2% 3%

2021     2020
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RECEITA 

 

QUADRO 30. PREVISÕES CORRIGIDAS, RECEITAS LIQUIDADAS, RECEITAS COBRADAS LÍQUIDAS E RECEITAS POR COBRAR – 2021 

 

Em 2021, considerando as previsões corrigidas da receita, no montante de 377.261 milhares de Euros, o grau de 

execução orçamental elevou-se a 93%. Excluindo o efeito da integração dos saldos de gerência, no montante de 

117.281 milhares de Euros, o grau de execução orçamental da receita ascendeu a 90%. 

A rubrica das Transferências e subsídios correntes, pela incerteza associada aos recebimentos dos financiamentos 

no âmbito dos projetos, foi a que evidenciou um desvio mais significativo face às respetivas previsões corrigidas no 

montante de 18.692 milhares de Euros. Num contexto de retoma progressiva da atividade da U.Porto, a rubrica de 

Vendas de bens e serviços verificou um desvio relevante no montante de 5.107 milhares de Euros. 

As receitas liquidadas no período, excluindo o efeito do saldo de gerência anterior, fixaram-se em 243.864 milhares 

de Euros, tendo ficado por cobrar 10.258 milhares de Euros, destacando-se neste âmbito também as Transferências 

e subsídios correntes, na sequência, essencialmente, dos pedidos de pagamento efetuados e ainda não recebidos.   

As receitas cobradas no período, excluindo o efeito do saldo de gerência anterior, totalizaram 233.606 milhares de 

Euros.  

 

  

Em milhares de Euros

Previsões 
corrigidas

Receitas 
liquidadas

Receitas cob. 
líquídas 

Receitas 
por cobrar

Desvio
Grau de 

execução

R3 Taxas, multas e outras penalidades 36 530 36 529 36 318 211 212 99%

R4 Rendimentos de propriedade 440 440 368 72 73 84%

R5 Transferências e subsídios correntes 195 990 181 567 177 298 4 269 18 692 90%
R6 Venda de bens e serviços 19 106 17 704 13 999 3 705 5 107 73%

R7 Outras receitas correntes 1 191 2 415 1 127 1 288 64 95%

R8 Venda de bens de investimento 1 1 1 0,5 0,5 63%

R9 Transferências e subsídios de capital 4 324 2 811 2 793 18 1 531 65%

R10 Outras receitas de capital 333 333 291 42 42 87%

R11 Reposição não abatidas aos pagamentos 1 057 1 055 431 624 625 41%

R12 Receita com ativos financeiros 1 009 1 009 981 28 28 97%
R14 Saldo da gerência anterior 117 281 117 281 117 281 -                     -             100%

Total 377 261 361 145 350 886 10 258 26 375 93%

Total (sem saldo de gerência anterior) 259 980 243 864 233 606 10 258 26 375 90%

2021

Rubricas
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QUADRO 31. RECEITAS COBRADAS LÍQUIDAS – 2021 E 2020 

 

Em 2021, verificou-se uma ligeira variação negativa das receitas cobradas líquidas de 0,3%, no montante de 816 

milhares de Euros, destacando-se o decréscimo verificado na rubrica de Transferências e subsídios correntes, no 

montante de 1.371 milhares de Euros, e da rubrica de Venda de bens de investimento, no montante de 2.060 

Em milhares de Euros

Valor
Peso 

relativo
Valor

Peso 
relativo

Absoluta Relativa

Receita efetiva 232 625 100% 233 664 100% (1 039) (0,4%)

Receita corrente 229 109 98% 229 595 98% (486) (0,2%)
R3 Taxas, multas e outras penalidades 36 318 16% 37 001 16% (683) (2%)

Taxas 36 050 15% 36 724 16% (674) (2%)
Multas e outras penalidades 268 0,1% 277 0,1% (9) (3%)

R4 Rendimentos de propriedade 368 0,2% 416 0,2% (49) (12%)
R5 Transferências e subsídios correntes 177 298 76% 178 669 76% (1 371) (1%)

Transferências correntes 175 865 75% 178 270 76% (2 404) (1%)
    Adm. Central - Estado Português 135 071 58% 129 889 55% 5 183 4%
    Adm. Central - Outras entidades 12 848 6% 19 872 8% (7 024) (35%)
    Segurança Social 40 0,02% -                      -                40 100%
    Adm. Local 67 0,03% 50 0,02% 16 32%
    Exterior - UE 24 755 11% 25 018 11% (263) (1%)
    Outras 3 084 1% 3 441 1% (357) (10%)
Subsídios correntes 1 432 1% 399 0,2% 1 033 259%

R6 Venda de bens e serviços 13 999 6% 12 628 5% 1 370 11%
Venda de bens 254 0,1% 80 0,03% 174 218%
Serviços 13 439 6% 12 289 5% 1 150 9%
Rendas 305 0,1% 260 0,1% 46 18%

R7 Outras receitas correntes 1 127 0,5% 881 0,4% 246 28%
Receita de capital 3 085 1% 3 831 2% (747) (19%)
R8 Venda de bens de investimento 1 0,0003% 2 061 1% (2 060) (100%)
R9 Transferências e subsídios de capital 2 793 1% 1 590 1% 1 203 76%

Transferências de capital 2 793 1% 1 590 1% 1 203 76%
    Adm. Central - Estado Português 12 0,01% -                      -                12 100%
    Adm. Central - Outras entidades 1 363 1% 804 0,3% 559 69%
    Adm. Local 63 0,03% -                      -                63 100%
    Exterior - UE 1 310 1% 748 0,3% 562 75%
    Outras 44 0,02% 38 0,02% 6 16%

R10 Outras receitas de capital 291 0,1% 180 0,1% 111 61%
R11 Reposição não abatidas aos pagamentos 431 0,2% 237 0,1% 194 82%

Receita não efetiva 981 0,4% 758 0,3% 222 29%

R12 Receita com ativos financeiros 981 0,4% 696 0,3% 284 41%
Títulos a curto prazo -                      -                  255 0,1% (255) (100%)
Empréstimos a médio e longo prazos 208 0,1% 194 0,1% 14 7%
Ações e outras participações 582 0,2% 247 0,1% 335 136%
Unidades de participação 191 0,1% -                      -                191 100%

R13 Receita com passivos financeiros -                      -                  62 0,03% (62) (100%)

Total 233 606 100% 234 422 100% (816) (0,3%)

Rubricas
2021 Variação2020
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milhares de Euros. Em sentido inverso, destaca-se a aumento da rubrica de Venda de bens e serviços, no montante 

de 1.370 milhares de Euros, e da rubrica de Transferências e subsídios de capital, no montante de 1.203 milhares de 

Euros.  

As Transferências e subsídios correntes, que totalizaram 177.298 milhares de Euros, constituem a rubrica mais 

relevante (76%) da receita, tendo verificado uma diminuição de 1%, no montante de 1.371 milhares de Euros. Inclui 

as transferências com origem no Orçamento do Estado, no montante de 135.071 milhares de Euros, que 

representaram 58% do total da receita do ano, tendo verificado um aumento de 4% face a 2020, no montante de 

5.183 milhares de Euros. A este respeito importa referir que, na  ótica orçamental, as transferências do Orçamento 

do Estado incluíram, para além da dotação anual atribuída à U.Porto, as propinas recebidas relativas aos estudantes 

bolseiros de Cabo Verde, no montante de 6 milhares de Euros, assim como as verbas recebidas e aplicadas em 

despesa corrente, no montante de 30 milhares de Euros, no âmbito do projeto U.Porto Programme for 

Multidisciplinary Education and Training – Impulso Jovens STEAM & Impulso Adultos. As restantes transferências, 

num total de 40.794 milhares de Euros, compreendem, essencialmente, os recebimentos no âmbito dos projetos nos 

quais a U.Porto se encontra envolvida, tendo verificado um decréscimo, no montante de 7.587 milhares de Euros, 

para o qual muito contribuiu o facto de em 2020 terem sido recebidos os adiantamentos iniciais relativos às Unidades 

de Investigação e Desenvolvimento, sendo os montantes de financiamento contratualizado muito expressivos. Os 

Subsídios correntes, que respeitam às transferências recebidas diretamente do Instituto de Gestão Financeira e 

Segurança Social, IP, no âmbito do Fundo Social Europeu, totalizaram 1.432 milhares de Euros, tendo verificado um 

aumento de 1.033 milhares de Euros, mais do que triplicando face ao ano anterior, o que se justificou, sobretudo, 

pelos recebimentos dos projetos SAMA - +SINC e SAMA - CAP-IES na Reitoria e pelos recebimentos associados aos 

Programas Doutorais na FEUP. 

A rubrica de Taxas, multas e outras penalidades, na qual se incluem as propinas, fixou-se nos 36.318 milhares de 

Euros, tendo evidenciado um decréscimo de 2% face a 2020, no montante de 683 milhares de Euros, na sequência  

dos motivos já expostos. Neste contexto, refira-se que nos termos das instruções da DGO, o recebimento de propinas 

provenientes de entidades da Administração Central, nomeadamente da FCT, encontra-se relevado em 

Transferências e subsídios correntes, não se incluindo nesta rubrica. 

A rubrica de Venda de bens e serviços, que representou 6% do total receita cobrada, ascendeu a 13.999 milhares de 

Euros e evidenciou um aumento de 11%, no montante de 1.370 milhares de Euros, justificado pela retoma gradual 

da atividade da U.Porto, após os constrangimentos decorrentes da pandemia da COVID-19. Os serviços mais 

representativos foram os Estudos, pareceres, projetos e consultadoria, destacando-se a FEUP, os Outros serviços, 

nos quais sobressaíram a FEUP e o ICBAS, os Serviços de laboratórios, nos quais se evidenciou a FMUP, e a 

Alimentação e alojamento nos SASUP.   
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A rubrica das Transferências e subsídios de capital fixou-se nos 2.793 milhares de Euros, aumentando 76%, no 

montante de 1.203 milhares de Euros, destacando-se os recebimentos, sobretudo, na FCUP36, mas também FEUP37 

e  no ICBAS38. As transferências do Orçamento do Estado respeitam às verbas recebidas e aplicadas em despesa de 

capital, no valor de 12 milhares de Euros, no âmbito do projeto U.Porto Programme for Multidisciplinary Education 

and Training – Impulso Jovens STEAM & Impulso Adultos. 

Ainda no que se refere às receitas de capital, de salientar o decréscimo verificado na rubrica da Venda de bens de 

investimento, no montante de 2.060 milhares de Euros, em resultado da alienação do imóvel relativo ao legado 

"Ventura Terra", no valor de 2.025 milhares de Euros, ocorrida em 2020. Na rubrica de Outras receitas de capital, 

que totalizou 291 milhares de Euros, de destacar o acionamento de uma garantia bancária relacionada com a 

Empreitada de Reabilitação da FEP, no montante de 269 milhares de Euros. 

A Receita não efetiva, que em 2021 compreende a rubrica de Receita com ativos financeiros, ascendeu a 981 milhares 

de Euros, aumentado 29% face a 2020, no montante de 222 milhares de Euros. As Ações e outras participações, no 

montante de 582 milhares de Euros, respeitam, fundamentalmente, aos montantes recebidos pela U.Porto no 

âmbito da liquidação da NET. Os Empréstimos a médio e longo prazos, ascenderam a 208 milhares de Euros, 

refletindo o reembolso da UPTEC, no montante de 194 milhares de Euros, relativo à componente dos suprimentos, 

de acordo com o estipulado no Plano de reembolso dos suprimentos e juros vencidos estabelecido no Contrato de 

pagamento de créditos resultantes de suprimentos, assim como o reembolso do contrato de suprimento da 

PROMONET, no valor 14 milhares de Euros. As Unidades de participação refletem a alienação da participação da 

PROMONET, pelo total de 191 milhares de Euros. 

 

QUADRO 32. RECEITAS COBRADAS LÍQUIDAS - DETALHE POR ORIGEM DE FINANCIAMENTO – 2021 E 2020 

 

Em 2021, as receitas de impostos, no montante de 149.058 milhares de Euros, mantiveram-se como a principal fonte 

de receita, tendo financiado 64% da atividade da U.Porto, correspondendo em 91% ao financiamento direto, através 

das transferências do Orçamento do Estado. O restante financiamento obtido do Estado compreendeu, 

                                                 
36 Projeto NECL – Network Extreme Conditions Laboratories NORTE-01-0145-FEDER-022096. 
37 Projetos LSRE-LCM - UIDB/50020/2020 - Laboratório de Processos de Separação e Reacção - Laboratório de Catálise e Materiais,  WindScanner.PT 

e LEPABE - Laboratório de Engenharia de Processos, Ambiente, Biotecnologia e Energia UIDB/00511/2020. 
38 Projeto UMIB-BASE - Unidade Multidisciplinar de Investigação Biomédica. 

Em milhares de Euros

Valor
Peso 

relativo
Valor

Peso 
relativo

Absoluta Relativa

Receitas de impostos 149 058 64% 149 899 64% (841) (1%)

Receitas próprias 57 030 24% 57 764 25% (735) (1%)

Financiamento da UE 27 518 12% 26 759 11% 759 3%

Total 233 606 100% 234 422 100% (816) (0,3%)

Fontes de financiamento
2021 2020 Variação
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essencialmente, o financiamento competitivo proveniente principalmente da FCT (9%), em resultado da execução 

de projetos de investigação nos quais a U.Porto se encontra envolvida.  

 

GRÁFICO 72. RECEITAS COBRADAS LÍQUIDAS - DETALHE POR ORIGEM DE FINANCIAMENTO – 2021 

 

No que diz respeito às receitas próprias, estas representaram 24% do total das receitas arrecadadas, tendo totalizado 

57.030 milhares de Euros. O financiamento da União Europeia, no montante de 27.518 milhares de Euros constituiu 

12% do total da receita, apresentando um aumento de 3%, no montante de 759 milhares de Euros.  

 

GRÁFICO 73. RECEITAS COBRADAS LÍQUIDAS - DETALHE POR MEDIDA – 2021 
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Em 2021, verificou-se que 80% das receitas cobradas se encontravam associadas ao ensino, 18% à investigação e 3% 

à ação social. As receitas no âmbito das medidas de contingência COVID 2019 e do PRR tiveram uma expressão 

residual no total da receita cobrada pela U.Porto de, respetivamente, 0,3% e 0,02%.  

No que respeita às receitas cobradas através das medidas no âmbito da contingência COVID 2019, estas totalizaram 

715 milhares de Euros. Cerca de 620 milhares de Euros (87%) foram arrecadados através de receitas próprias da 

U.Porto, que resultaram, fundamentalmente, das vendas e prestações de serviços associadas diretamente à 

pandemia da COVID-19, em concreto à realização de testes de diagnóstico do SARS-CoV-2, à produção de meios de 

transporte de zaragatoas e à revenda de máscaras sociais aos alunos e colaboradores. No âmbito de financiamentos 

obtidos para a investigação foram arrecadados 95 milhares de Euros (13%), dos quais 48 milhares de Euros 

provenientes da FCT39 e 46 milhares de Euros com origem diretamente da União Europeia40.  

As receitas arrecadadas no âmbito do PRR traduzem o adiantamento do projeto U.Porto Programme for 

Multidisciplinary Education and Training – Impulso Jovens STEAM & Impulso Adultos, no montante de 42 milhares de 

Euros, correspondendo ao valor aplicado em despesas correntes e em despesas de capital no ano de 2021.  

  

                                                 
39 A FCT, em colaboração com a Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica (AICIB), abriu uma linha de financiamento excecional intitulada 

“RESEARCH 4 COVID-19”, que visa apoiar projetos e iniciativas de investigação e desenvolvimento (I&D) que contribuam para o esforço nacional 
de gestão da crise epidemiológica. A U.Porto também recebeu da FCT financiamentos no âmbito do Al 4 COVID-19: Ciência dos Dados e Inteligência 
Artificial na Administração Pública, para reforçar o combate à COVID 19 e futuras pandemias – 2020, nomeadamente o projeto da FEUP: 
“DSAIPA/CS/0086/2020 - MLDLCOV - Impact of COVID-19 lockdown measures on mobility, air pollution and macroeconomic indicators in Portugal: 
a Machine Learning Approach”, em parceria com a Administração Regional de Saúde do Norte I.P., a Câmara Municipal da Maia, a Cruz Vermelha 
Portuguesa, a Faculdade de Economia da U.Porto e o Instituto de Sistemas e Robótica. 

40 Medida Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde, ao abrigo da Portaria n.º 82-C/2020 - Diário da República n.º 
64/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-03-31, financiada pelo IEFP - Instituto do Emprego e da Formação Profissional e pelo projeto de 
investigação COVIDLearning, financiado pela Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP. 
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DESPESA 

 

QUADRO 33. DOTAÇÕES CORRIGIDAS, COMPROMISSOS, OBRIGAÇÕES, DESPESAS PAGAS LÍQUIDAS E OBRIGAÇÕES POR PAGAR – 2021 

 

Em 2021, as despesas pagas líquidas pela U.Porto totalizaram 229.953 milhares de Euros, pelo que considerando as 

dotações da despesa corrigidas, no montante de 377.261 milhares de Euros, o grau de execução global da despesa 

da U.Porto em 2021 cifrou-se em 61%. A este respeito, importa referir, que a integração dos saldos da gerência 

anterior conduziu a uma alteração generalizada das previsões da despesa, causando distorções às análises sobre o 

orçamento corrigido. Desta forma, excluindo o efeito da integração dos saldos de gerência, no montante de 117.281 

milhares de Euros, a despesa apresenta em 2021 uma taxa de execução de 88%.   

No ano 2021, a U.Porto assumiu obrigações no montante de 236.784 milhares de Euros, tendo ficado por pagar 6.831 

milhares de Euros, destacando-se na rubrica de Despesas com o pessoal, os descontos retidos aos trabalhadores no 

processamento salarial do mês de dezembro, bem como os respetivos encargos da U.Porto enquanto entidade 

patronal. 

Em milhares de Euros

Dotações 
corrigidas

Compromissos Obrigações
Despesas 

pagas líquidas
Obrigações 
por pagar

Grau de 
Execução

D1 Despesas com o pessoal 175 060 168 198 168 198 163 200 4 997 93%
D2 Aquisição de bens e serviços 85 692 37 108 37 108 36 157 951 42%

D3 Juros e outros encargos 1 0,1 0,1 0,1 -                      20%

D4 Transferências e subsídios correntes 67 658 12 010 12 010 11 971 39 18%
D5 Outras despesas correntes 5 615 3 822 3 822 3 097 726 55%

D6 Aquisição de bens de capital 42 774 15 188 15 188 15 073 115 35%

D7 Transferências e subsídios de capital 167 165 165 164 1 98%

D9 Despesa com ativos financeiros 295 293 293 291 3 99%

Total 377 261 236 784 236 784 229 953 6 831 61%

Total (sem saldo de gerência anterior) 259 980 236 784 236 784 229 953 6 831 88%

2021

Rubricas
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QUADRO 34. DESPESAS PAGAS LÍQUIDAS – 2021 E 2020 

 

Em 2021, as despesas pagas líquidas verificaram um aumento de 4.622 milhares de Euros, que se traduziu numa 

variação positiva de 2%, destacando-se o acréscimo verificado na rubrica de Despesas com o pessoal, no montante 

de 5.642 milhares de Euros, na rubrica da Aquisição de bens e serviços, no montante de 3.313 milhares de Euros, e 

na rubrica da Aquisição de bens de capital, no montante de 771 milhares de Euros. Em sentido inverso, destaca-se o 

decréscimo da rubrica de Transferências e subsídios correntes, no montante de 5.782 milhares de Euros.  

As Despesas com o pessoal elevaram-se a 163.200 milhares de Euros, representando 71% das despesas pagas no 

período, tendo apresentado uma variação positiva de 4%, que totalizou 5.642 milhares de Euros. Esta rubrica 

incorpora o impacto positivo das alterações legislativas aplicáveis aos trabalhadores da U.Porto, nomeadamente as 

medidas destinadas a estimular o emprego científico e tecnológico e as regularizações no âmbito do PREVPAP. 

Em milhares de Euros

Valor
Peso 

relativo
Valor

Peso 
relativo

Absoluta Relativa

Despesa efetiva 229 662 100% 225 036 100% 4 626 2%
Despesa corrente 214 425 93% 210 713 94% 3 712 2%
D1 Despesas com o pessoal 163 200 71% 157 559 70% 5 642 4%

Remunerações certas e permanentes 129 515 56% 125 180 56% 4 335 3%
Abonos variáveis ou eventuais 3 030 1% 2 638 1% 392 15%
Segurança social 30 655 13% 29 740 13% 914 3%

D2 Aquisição de bens e serviços 36 157 16% 32 844 15% 3 313 10%
Aquisição de bens 7 156 3% 6 953 3% 204 3%
Aquisição de serviços 29 001 13% 25 892 11% 3 109 12%

D3 Juros e outros encargos 0,1 0,00004% 0,3 0,0001% (0,2) (63%)
D4 Transferências e subsídios correntes 11 971 5% 17 753 8% (5 782) (33%)

Transferências correntes 11 971 5% 17 753 8% (5 782) (33%)
    Adm. Central - Outras entidades 420 0,2% 881 0,4% (460) (52%)
    Entidades do setor não lucrativo 2 200 1% 4 606 2% (2 406) (52%)
    Famílias 8 243 4% 9 359 4% (1 116) (12%)
    Outras 1 108 0,5% 2 907 1% (1 799) (62%)

D5 Outras despesas correntes 3 097 1% 2 557 1% 540 21%
Despesa de capital 15 237 7% 14 323 6% 914 6%
D6 Aquisição de bens de capital 15 073 7% 14 302 6% 771 5%

Investimentos 15 073 7% 14 296 6% 776 5%
Locação financeira 1 0,0003% 6 0,002% (5) (88%)

D7 Transferências e subsídios de capital 164 0,1% 21 0,01% 143 684%

Despesa não efetiva 291 0,1% 295 0,1% (4) (1%)
D9 Despesa com ativos financeiros 291 0,1% 295 0,1% (4) (1%)

Títulos a curto prazo -                      -                  255 0,1% (255) (100%)
Ações e outras participações 291 0,1% 3 0,001% 288 11524%
Unidades de participação -                      -                  37 0,02% (37) (100%)

Total 229 953 100% 225 331 100% 4 622 2%

Rubricas
2021 2020 Variação
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Acresce o impacto de fatores, tais como, a contratação de investigadores não doutorados para a execução, 

desenvolvimento e participação em projetos de investigação e desenvolvimento, o aumento de docentes 

correspondentes a pessoal docente especialmente contratado, bem como o aumento de não docentes, resultante 

sobretudo de alterações de posicionamento remuneratório na sequência da avaliação de desempenho do biénio 

2019/2020 e de um reforço no que se refere a pessoal dirigente e a técnicos superiores, incluindo técnicos superiores 

com contratos financiados. De destacar ainda o aumento das colaborações técnicas e especializadas face a 2020. 

A rubrica da Aquisição de bens e serviços cifrou-se em 36.157 milhares de Euros, evidenciando um peso relativo de 

16%. O montante pago aumentou 10%, num total de 3.313 milhares de Euros, em linha com as considerações 

efetuadas anteriormente sobre os gastos com fornecimentos e serviços, na medida em que, a par da retoma 

progressiva da atividade letiva e não letiva da U.Porto em 2021, se verificou uma aceleração na execução dos projetos 

financiados face a 2020. 

No que respeita à rubrica de Transferências e subsídios correntes, esta ascendeu a 11.971 milhares de Euros, 

representando 5% da despesa paga no ano. Compreende, em grande parte, a despesa paga aos bolseiros no âmbito 

da investigação e da mobilidade, bem como a entidades parceiras relativa a projetos. As transferências para as 

famílias, onde se incluem as despesas relativas a bolseiros, totalizaram 8.243 milhares de Euros, o que 

comparativamente a 2020, se concretizou numa diminuição de 12%, no montante 1.116 milhares de Euros. Para esta 

variação foi determinante o decréscimo verificado nos pagamentos a bolseiros de investigação, fundamentalmente 

na FEUP, decorrente da substituição de contratos de bolsa por contratos de trabalho de investigadores, no âmbito 

das medidas para estimular o emprego científico e tecnológico, e da alteração do Regulamento de Bolsas de 

Investigação da FCT, que fixou regras mais restritas para a contratação. De destacar ainda a FCUP, na qual, para além 

da alteração do referido regulamento, se verificou um decréscimo do número de bolseiros pela entrada na fase final 

de uma grande parte dos projetos da FCT e pela dificuldade de recrutamento para a área de ciência de computadores. 

Com um efeito em sentido contrário, destaca-se o aumento na Reitoria dos pagamentos de bolsas no âmbito dos 

programas de mobilidade de projetos financiados face a 2020. As restantes transferências e subsídios correntes, que 

totalizaram 3.728 milhares de Euros, respeitam fundamentalmente às transferências para as entidades parceiras, 

tendo evidenciado um decréscimo de 4.666 milhares de Euros, justificado pelos motivos já referidos e que estão 

relacionados com o facto dos novos contratos celebrados de 2021 incluírem entidades parceiras com menor 

relevância face a 2020. 

A rubrica da Aquisição de bens de  capital ascendeu a 15.073 milhares de Euros, evidenciando um aumento de 5%, 

no montante de 771 milhares de Euros. Tal como já referido, para esta variação foi determinante a FCUP, em 

resultado das aquisições de equipamentos efetuadas em 2021, assim como a Reitoria, em virtude das aquisições de 

equipamento básico e das obras de reabilitação efetuadas em diversos edifícios da U.Porto. Com um efeito inverso, 

destacou-se a FEUP, que em 2020 efetuou aquisições extraordinárias de montante significativo, bem como a 

FCNAUP, cujas aquisições relacionadas com as novas instalações ocorreram na sua maioria no ano anterior. 
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A despesa não efetiva, que em 2021 compreende a rubrica de Despesa com Ativos financeiros, totalizou 291 milhares 

de Euros, diminuindo 1% face ao ano anterior, no montante de 4 milhares de Euros. As Ações e outras participações, 

no montante de 291 milhares de Euros, refletem a realização do aumento da participação na UPTEC, no montante 

de 289 milhares de Euros, e no CoLAB FEEDINOV, no valor de 2 milhares de Euros. 

 

 

QUADRO 35. DESPESAS PAGAS LÍQUIDAS - DETALHE POR ORIGEM DE FINANCIAMENTO – 2021 E 2020 

 

Quanto ao detalhe da despesa executada por fonte de financiamento, constatou-se que 63% da despesa no período, 

no montante de 144.193 milhares de Euros, foi paga com o recurso a receitas de impostos do Estado, das quais 91% 

através das transferências do Orçamento do Estado. Importa, no entanto, referir que as receitas de impostos foram 

consumidas em 90% por despesas com o pessoal (130.249 milhares de Euros). Por sua vez, 29% das despesas, no 

montante de 66.124 milhares de Euros, foram pagas com recurso a receitas próprias, correspondentes, 

essencialmente, à aquisição de bens e serviços (46%), às despesas com o pessoal (26%) e à aquisição de bens de 

capital (16%). No que diz respeito às verbas comunitárias, que representaram 9% das despesas pagas, no montante 

de 19.635 milhares de Euros, destacaram-se as despesas com o pessoal (35%), as transferências e subsídios correntes 

(33%) e a aquisição de bens e serviços (16%). 

Em milhares de Euros

Valor
Peso 

relativo
Valor

Peso 
relativo

Absoluta Relativa

Receitas de impostos 144 193 63% 138 376 61% 5 817 4%

Receitas próprias 66 124 29% 67 664 30% (1 540) (2%)

Financiamento da UE 19 635 9% 19 290 9% 345 2%

Total 229 953 100% 225 331 100% 4 622 2%

Variação
Fontes de financiamento

2021 2020



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021   

ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA   212 

 

GRÁFICO 74. DESPESAS PAGAS LÍQUIDAS - DETALHE POR MEDIDA – 2021 

 

Em 2021, verificou-se que 82% das despesas executadas pela U.Porto se encontraram relacionadas com o ensino, 

15% com a investigação e 3% com a ação social. A contingência COVID 2019 foi responsável por 0,3% e o PRR por 

0,02% das despesas totais.  

No que respeita às despesas efetuadas por via das medidas no âmbito da contingência COVID 2019, estas totalizaram 

762 milhares de Euros, das quais 655 milhares de Euros foram executadas através de fontes de financiamento de 

receitas próprias, estando em causa, fundamentalmente, despesas no domínio da prevenção, contenção, mitigação 

da COVID-19, destacando-se a realização de testes à COVID-19 a toda a comunidade U.Porto, a aquisição de 

reagentes usados na testagem e a aquisição de bens de proteção individual e de produtos de limpeza e desinfeção. 

A despesa executada no âmbito dos financiamentos obtidos, no montante de 107 milhares de Euros, destinou-se, 

essencialmente, ao pagamento de bolsas de investigação e à aquisição de serviços diversos.  

As despesas executadas relativas ao PRR referem-se ao projeto de arquitetura e especialidades no âmbito da 

recuperação do edifício da U.Porto no Largo do Professor Abel Salazar na Reitoria, no valor de 30 milhares de Euros, 

e à aquisição de material fotográfico para utilização nos programas formativos na FBAUP, no valor de 12 milhares de 

Euros. 
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SALDOS DA EXECUÇÃO  

 

QUADRO 36. SALDOS – 2021 E 2020 

 

As análises e considerações efetuadas ao longo deste relatório refletem a execução orçamental da U.Porto em 2021, 

comparativamente a 2020, sendo esta sumarizada nos saldos apresentados no quadro anterior, que apresentaram 

uma evolução desfavorável, em resultado do acréscimo da despesa paga líquida, no montante de 4.622 milhares de 

Euros, conjugado com a redução da receita cobrada líquida, no montante de 816 milhares de Euros.  

No período em análise, a U.Porto apresentou um saldo global excedentário em 2.963 milhares de Euros, verificando-

se uma diminuição no montante de 5.665 milhares de Euros relativamente ao período homólogo. A despesa primária 

aumentou 4.627 milhares de Euros, decorrente das justificações já apresentadas na análise da despesa. 

As receitas de capital revelaram-se insuficientes para fazer face ao investimento efetuado durante o período, pelo 

que o saldo de capital se apresentou negativo em 12.152 milhares de Euros, decrescendo 1.661 milhares de Euros.

Em milhares de Euros

Absoluta Relativa

Saldo global
(Receita  efetiva  - Despesa efetiva)

Despesa primária
(Des pesa efetiva  - Juros  e outros  encargos)

Saldo corrente
(Receita  corrente - Despesa  corrente)

Saldo capital
(Receita  de capita l  - Despesa  de capi ta l )

Saldo primário
(Receita  efetiva  - Despesa primária )

Variação
2021 2020

2 963 8 628 (5 665) (66%)

229 662 225 036 4 627 2%

2 963 8 628 (5 665) 66%

14 684 18 882 (4 198) (22%)

(12 152) (10 492) (1 661) (16%)
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SALDOS DE GERÊNCIA 

 

QUADRO 37. SALDOS PARA A GERÊNCIA SEGUINTE - DETALHE POR NATUREZA – 2021 

 

As receitas cobradas em 2021, acrescidas dos saldos de gerência anterior e deduzidas das despesas pagas no período, 

permitiram obter o saldo da U.Porto a transitar para a gerência de 2021, no montante de 123.342 milhares de Euros, 

dos quais 120.934 milhares de Euros dizem respeito às operações orçamentais e 2.409 milhares de Euros às 

operações de tesouraria. 

 

 

QUADRO 38. SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE - DETALHE POR ORIGEM DE FINANCIAMENTO – 2021 E 2020 

 

Tal como se pode constatar no quadro anterior, o saldo de gerência a transitar para o ano seguinte relativo às 

operações orçamentais, no montante de 120.934 milhares de Euros, verificou um aumento de 3%, no montante de 

3.653 milhares de Euros, face ao que transitou para 2021.  

Na análise ao detalhe do saldo para a gerência seguinte por origem de financiamento, constatou-se que 52% derivou 

do financiamento da União Europeia, 44% de receitas próprias e apenas 4% de receitas de impostos.  

Tal como se constata pelo quadro anterior, a Regra do Equilíbrio Orçamental41 foi integralmente cumprida.

                                                 
41 “Os serviços e entidades integrados nas missões de base orgânica do subsetor da administração central devem apresentar na elaboração, 

aprovação e execução, um saldo global nulo ou positivo, bem como resultados positivos antes de despesas com impostos, juros, depreciações, 
provisões e perdas por imparidade, salvo se a conjuntura do período a que se refere o orçamento, justificadamente, o não permitir” (Lei de 
Enquadramento Orçamental - Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, na atual redação, Artigo 27.º, n.º 1). 

Em milhares de Euros

Operações 
orçamentais

Operações           
de tesouraria

Total

Saldo de gerência anterior 117 281 742 118 022

(+) Receitas cobradas líquidas 233 606 157 582 391 188

(-) Despesas pagas líquidas (229 953) (155 915) (385 868)

Saldo para a gerência seguinte 120 934 2 409 123 342

Em milhares de Euros

Valor
Peso 

relativo
Valor

Peso 
relativo

Absoluta Relativa

Receitas de impostos 4 865 4% 11 523 10% (6 658) (58%)

Receitas próprias 53 632 44% 51 203 44% 2 429 5%
Financiamento da UE 62 437 52% 54 554 47% 7 882 14%

Total 120 934 100% 117 281 100% 3 653 3%

Fontes de financiamento
Variação20202021
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5. CUMPRIMENTO DOS LIMITES DO ENDIVIDAMENTO 

À data de 31 de dezembro de 2021, a U.Porto não possuía dívidas bancárias contraídas. Quanto à capacidade de 

endividamento, tal como definida no n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 96/2009, de 27 de abril42, aferida em sede 

das demonstrações financeiras consolidadas, reportadas às últimas contas disponíveis (2020), esta ascendia a 83.794 

milhares de Euros, conforme se evidencia no quadro seguinte:  

 

QUADRO 39. VALIDAÇÃO DOS LIMITES DEFINIDOS NO N.º 1 DO ARTIGO 7.º DO DECRETO-LEI N.º 96/2009, DE 27 DE ABRIL 

 

6. OBRIGAÇÕES FISCAIS 

O Conselho de Gestão informa que a situação perante a Segurança Social43 e a Autoridade Tributária e Aduaneira44 

se encontra regularizada, pelo que não existe qualquer dívida vencida. 

 

7. PROPOSTA DE APROVAÇÃO DAS CONTAS E DA APLICAÇÃO DOS RESULTADOS  

É convicção do Conselho de Gestão de que o Relatório de Atividades e Contas e os demais documentos de prestação 

de contas, que foram elaboradas de acordo com o SNC-AP45, as instruções da CNC, da UniLEO e do Tribunal de Contas, 

refletem de forma verdadeira e apropriada, nos aspetos materialmente relevantes, o resultado das operações da 

U.Porto, bem como a sua posição e desempenho financeiro e fluxos de caixa.

                                                 
42 “1 - O montante do endividamento líquido total da Universidade do Porto, em 31 de Dezembro de cada ano, tem de respeitar, cumulativamente, 

os seguintes limites: a) Garantia de um grau de autonomia financeira de 75%, sendo este definido pelo rácio fundo social/activo líquido; b) 
Quádruplo do valor do cash-flow, sendo este definido pelo cômputo da adição dos resultados líquidos com as amortizações e as 
provisões/ajustamentos do exercício; c) Para efeitos da determinação dos limites referidos nas alíneas a) e b), as grandezas contabilísticas dizem 
respeito ao último exercício económico para o qual estejam disponíveis demonstrações financeiras consolidadas devidamente certificadas pelo 
fiscal único.” 

43 Artigo 210.º do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social. 
44 Decreto-Lei n.º 534/80, de 7 de novembro. 
45 E subsidiariamente, de acordo com o artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, pela ordem seguinte, as Normas Internacionais 

de Contabilidade Pública que estiverem em vigor, o SNC, as Normas Internacionais de Contabilidade adotadas na União Europeia e as Normas 
Internacionais de Contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board. 

Em milhares de Euros/ Em %

2020

Ativo 1 048 996

Património Líquido 715 987

a) Grau de autonomia financeira 68%

Cash-Flow 20 948

Financiamentos obtidos 3 005

b) Quádruplo do Cash-Flow 83 794
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Pelo referido, e tendo em conta que no período findo em 31 de dezembro de 2021 se apurou um Resultado líquido 

positivo, no montante de 12.910.418 Euros, o Conselho de Gestão propõe: 

 Que seja aprovado o Relatório de Atividades e Contas e os demais documentos de prestação de contas. 

 Que a totalidade do “Resultado líquido do período” seja transferido para “Resultados transitados”. 

 

Porto, 24 de março de 2022 

 

O Conselho de Gestão  
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8. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS            

BALANÇO  

 
 
 

 

Em Euros

Notas 31/12/2021 31/12/2020

ATIVO
Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis 5 512 246 061 516 193 418
Propriedades de investimento 8 14 219 439 14 278 067
Ativos intangíveis 3 1 507 762 1 402 678
Participações financeiras 18 19 984 746 14 305 688
Diferimentos 23 34 849 58 149
Outros ativos financeiros 18 7 876 802 8 088 828
Outras contas a receber 4,18,23 637 642 486 465

556 507 302 554 813 294

Ativo corrente
Inventários 10 1 337 815 1 326 290
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis 18 165 499 612 142 686 175
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis 18 15 925 16 399
Clientes, contribuintes e utentes 18,23 30 369 457 27 660 447
Estado e outros entes públicos 23 143 082 928
Outras contas a receber 4,18,23 1 962 570 1 290 044
Diferimentos 23 1 184 665 947 566
Outros ativos financeiros 18 255 257 255 257
Caixa e depósitos 1,18 123 342 422 118 022 188

324 110 805 292 205 294

Total do Ativo 880 618 107 847 018 588

PATRIMÓNIO LÍQUIDO
Património/Capital 445 960 532 445 960 532
Reservas 1 951 227 1 951 227
Resultados transitados 79 625 711 70 996 264
Ajustamentos em ativos financeiros 4 079 816 3 661 328
Outras variações no património líquido 133 068 634 127 294 650
Resultado líquido do período 12 910 418 8 982 903

Total do Património Líquido 677 596 338 658 846 904

PASSIVO
Passivo não corrente

Provisões 15 933 192 617 589
Financiamentos obtidos 18 292 998 308 893
Diferimentos 4,23 619 207 513 128
Outras contas a pagar 18 1 550 -                         

1 846 946 1 439 610

Passivo corrente
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis 18 88 236 234 417
Fornecedores 18,23 874 931 821 106
Estado e outros entes públicos 23 5 612 290 5 450 347
Financiamentos obtidos 18 15 421 -                         
Fornecedores de investimentos 18 109 577 626 884
Outras contas a pagar 18,23 39 869 596 37 138 645
Diferimentos 4,23 154 604 770 142 460 676

201 174 822 186 732 075

Total do Passivo 203 021 769 188 171 684

Total do Património Líquido e Passivo 880 618 107 847 018 588

RUBRICAS



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021   

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS   218 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS 

 

Em Euros

Notas 2021 2020

Impostos, contribuições e taxas 13 39 985 191 39 797 943

Vendas 13 634 737 577 386

Prestações de serviços e concessões 13 11 476 666 8 668 929

Transferências e subsídios correntes obtidos 14 177 149 305 165 169 687
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e 
empreendimentos conjuntos

18 427 539 654 554

Trabalhos para a própria entidade 23 12 000 46 134

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 10 (365 418) (303 051)

Fornecimentos e serviços externos 23 (33 042 882) (29 538 031)
Gastos com pessoal 23 (164 155 886) (158 365 382)

Transferências e subsídios concedidos 23 (8 784 683) (9 853 619)

Prestações sociais (297 294) (408 691)

Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões) 10 (64 131) (28 620)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 18 (534 141) (164 779)

Provisões (aumentos/reduções) 15 (315 603) (617 589)

Aumentos/reduções de justo valor (5 254) -                            

Outros rendimentos 13 7 954 959 9 365 642

Outros gastos 23 (3 004 639) (2 414 030)

Resultados antes de depreciações e resultados financeiros 27 070 467 22 586 480

Gastos/reversões de depreciação e amortização 3,5,8 (13 966 979) (13 474 186)

Resultado operacional (antes de resultados financeiros) 13 103 487 9 112 294

Juros e rendimentos similares obtidos 13 86 683 114 773

Juros e gastos similares suportados 23 (279 753) (244 164)

Resultado líquido do período 12 910 418 8 982 903

RENDIMENTOS E GASTOS
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DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO 

 
 

 
 

Em Euros

Património/ 
Capital 

subscrito
Reservas 

Resultados 
transitados

Ajustamentos 
em ativos 

financeiros

Outras variações 
no património 

líquido

Resultado 
líquido do 

período
TOTAL

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 445 960 532 1 951 227 70 996 264 3 661 328 127 294 650 8 982 903 658 846 904

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Transferências e subsídios de capital -                            -                            -                            -                            5 500 321 -                            5 500 321
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido -                            -                            8 629 446 418 488 273 663 (8 982 903) 338 695

-                            -                            8 629 446 418 488 5 773 984 (8 982 903) 5 839 016

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 12 910 418 12 910 418

RESULTADO INTEGRAL 3 927 515 18 749 434

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 445 960 532 1 951 227 79 625 711 4 079 816 133 068 634 12 910 418 677 596 338

Descrição Notas

Património Líquido
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
 
 
  

Em Euros

Notas 2021 2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Recebimentos de clientes 11 573 166 9 684 902
Recebimentos de transferências e subsídios correntes 172 732 589 169 379 778
Recebimentos de utentes 40 526 206 40 049 999
Pagamentos a fornecedores (34 091 257) (31 500 816)
Pagamentos ao pessoal (163 591 294) (157 724 004)
Pagamentos de transferências e subsídios (8 798 286) (9 718 861)
Pagamentos de prestações sociais (364 064) (348 833)

Caixa gerada pelas operações 17 987 060 19 822 167
Pagamento/recebimento do Imposto sobre o rendimento (874) (6 880)
Outros recebimentos/pagamentos (3 223 216) (925 212)

Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) 14 762 969 18 890 074

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis (15 359 978) (14 627 110)
Ativos intangíveis (669 583) (607 706)
Propriedades de investimento -                         (137 566)
Investimentos financeiros (290 602) (39 500)

Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis 750 2 058 200
Ativos intangíveis 1 722 -                         
Propriedades de investimento 52 599 52 599
Investimentos financeiros 772 443 246 600
Outros ativos 220 475 206 772
Transferências de capital 4 536 508 1 689 522
Juros e rendimentos similares 88 888 115 933

Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) (10 646 778) (11 042 255)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos -                         62 018
Outras operações de financiamento 1 204 043 1 355 819

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos -                         (2 160)
Juros e gastos similares -                         (135)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c) 1 204 043 1 415 542

Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) 5 320 234 9 263 361

Caixa e seus equivalentes no início do período 118 277 445 109 014 084

Caixa e seus equivalentes no fim do período 1 123 597 679 118 277 445

CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA

Caixa e seus equivalentes no início do período 118 277 445 109 014 084
- Equivalentes a caixa no início do período (255 257) (255 257)
= Saldo da gerência anterior 118 022 188 108 758 827
De execução orçamental 117 280 688 108 189 124
De operações de tesouraria 741 500 569 703

Caixa e seus equivalentes no fim do período 123 597 679 118 277 445
- Equivalentes a caixa no fim do período (255 257) (255 257)
= Saldo para a gerência seguinte 123 342 422 118 022 188
De execução orçamental 120 933 657 117 280 688
De operações de tesouraria 2 408 765 741 500

RUBRICAS
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

As notas às demonstrações financeiras que a seguir se apresentam dão conta das informações relevantes para a sua 

melhor compreensão. 

As notas respeitam a numeração sequencial definida no SNC-AP. As notas cuja numeração é omissa não são aplicáveis 

ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras. 

Todos os valores encontram-se expressos em Euros. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE, PERÍODO DE RELATO E REFERENCIAL CONTABILÍSTICO 

 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

Designação: Universidade do Porto 

Número de contribuinte: 501 413 197 

Código da classificação orgânica: 12 1 90 03 

Endereço: A U.Porto tem sede na Praça Gomes Teixeira, embora disponha de infraestruturas universitárias 

disseminadas pela cidade do Porto, organizadas em três pólos (Pólo I – baixa da cidade; Pólo II – zona da Asprela e 

Pólo III – zona do Campo Alegre), e por um quarto pólo localizado em Vairão (Vila do Conde) 

Tutela: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

Regime jurídico: Fundação pública de direito privado 

Regime financeiro: Autonomia administrativa, financeira e patrimonial 

 

LEGISLAÇÃO 

A U.Porto foi constituída formalmente em 22 de março de 1911 e rege-se pelos seus Estatutos e pelo RJIES46. 

Em 2007, a publicação do RJIES revogou um conjunto de preceitos legais importantes para o setor da Educação 

(nomeadamente, a Lei da Autonomia das Universidades47, assim como o decreto-lei que a regulamentava48) e 

introduziu alterações profundas no modelo de organização e de governo das universidades. Conforme previsto no 

artigo 172.º do RJIES, as universidades passaram a ter a possibilidade de escolher a forma de gestão a adotar – 

Instituto Público de Regime Especial vs Fundação Pública de Direito Privado. Após um amplo debate interno, em 

                                                 
46 Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro. 
47 Lei n.º 108/88, de 24 de setembro. 
48 Decreto-Lei n.º 252/97, de 26 de setembro. 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021   
 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS       222 

2008, a U.Porto optou pelo regime fundacional. Na sequência desta decisão e após vários meses de negociação com 

o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em 2009, a U.Porto foi instituída pelo Estado, através do 

Decreto-Lei n.º 96/2009, de 27 de abril, como uma fundação pública com regime de direito privado. 

Paralelamente, foram aprovados pela Assembleia Estatutária, reunida em 22 de dezembro de 2008, os estatutos da 

U.Porto, tendo estes sido homologados pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior em 30 de abril de 

2009 e publicados no DR n.º 93, 2.ª série, de 14 de maio de 200949. Posteriormente, no DR n.º 100, 2.ª série, de 25 

de maio de 2015, foi publicada a sua 1ª alteração50. 

 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL EFETIVA51 

A estrutura organizacional da U.Porto integra um conjunto de entidades às quais compete assegurar, de forma 

articulada, o normal funcionamento da instituição. São elas: 

 Reitoria 

É o serviço vocacionado para o apoio central à governação da Universidade, garantindo o regular funcionamento 

da Universidade e respetivas unidades orgânicas. 

 Unidades Orgânicas 

É a entidade do modelo organizativo, dotada de pessoal próprio, que pode ser dotada de personalidade tributária 

e que tem uma relação hierárquica direta com o governo central da U.Porto. 

Na U.Porto, existem, atualmente, catorze Unidades Orgânicas de ensino e investigação, designadas Faculdades. 

 Serviços Autónomos 

São entidades vocacionadas para assegurar funções a exercer a nível central. Gozam de autonomia administrativa 

e financeira e dependem do governo central da U.Porto. 

Na U.Porto existem os seguintes Serviços Autónomos: 

.Os SASUP visam assegurar as funções da ação social escolar legalmente previstas. 

.O CRSCUP, designado por Serviços Partilhados, assegura a partilha de recursos e de serviços tendo em vista uma 

maior eficácia e eficiência da respetiva gestão. 

.O CDUP fomenta e assegura a prática de desporto pela comunidade académica. 

                                                 
49 Despacho normativo n.º 18-B/2009, de 30 de abril. 
50 Despacho normativo n.º 8/2015, de 18 de maio. 
51 Este ponto reflete a estrutura organizacional e as personalidades que se encontram em exercício de funções na U.Porto à data do presente 

relatório (24 de março de 2022). 
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O organograma da U.Porto é o seguinte:  

 

 

 

 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR 
UNIVERSIDADE DO PORTO 

REITORIA 

SERVIÇOS AUTÓNOMOS UNIDADES ORGÂNICAS 

SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL 
(SASUP) 

Diretor: Susana Ribeiro 

CENTRO DE RECURSOS E     

SERVIÇOS COMUNS  
(CRSCUP) 

Diretor: José Miranda Coelho 

CENTRO DE DESPORTO 
(CDUP) 

Diretor: Bruno Almeida 

UNIDADES ORGÂNICAS DE 

ENSINO E INVESTIGAÇÃO 

UNIDADES ORGÂNICAS DE 

INVESTIGAÇÃO                    
(ainda não constituídas) 

FACULDADE DE ARQUITETURA 
Diretor: João Pedro Xavier 

FACULDADE DE CIÊNCIAS 
Diretor: Ana Cristina Freire 

 

FACULDADE DE DESPORTO 
Diretor: António M. da Fonseca 

 

FACULDADE DE ECONOMIA 
Diretor: José Varejão 

 

FACULDADE DE BELAS ARTES 
Diretor: Lúcia Matos 

 

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA              

NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 
Diretor: Pedro Graça 

FACULDADE DE ENGENHARIA 
Diretor: João Falcão e Cunha 

 

FACULDADE DE MEDICINA 
Diretor: Altamiro da Costa Pereira 

 

FACULDADE DE DIREITO 
Diretor: Paulo de Tarso Domingues 

 

FACULDADE DE LETRAS 
Diretor: Fernanda Ribeiro 

FACULDADE DE FARMÁCIA 
Diretor: Domingos Ferreira 

 

FACULDADE DE  
MEDICINA DENTÁRIA 

Diretor: Miguel Pinto 
 

FACULDADE DE PSICOLOGIA E  
DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

Diretor: Luísa Faria 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS  

ABEL SALAZAR 
Diretor: Henrique Cyrne Carvalho 
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São Órgãos de Governo da U.Porto o Conselho de Curadores, o Conselho Geral, o Reitor e o Conselho de Gestão. 

São ainda Órgãos da Universidade o Senado, a Provedoria e o Fiscal Único.  

 

Organograma 

 

 

O Conselho de Curadores aprova os Estatutos do Estabelecimento de Ensino, elege o seu Presidente, procede à 

homologação das deliberações do Conselho Geral de designação e destituição do Reitor, nomeia e destitui o 

Conselho de Gestão. Cabe-lhe ainda propor ou autorizar a aquisição ou alienação de património imobiliário da 

instituição, bem como as operações de crédito e, ainda, homologar as deliberações do Conselho Geral relativas a 

aprovação de planos estratégicos, de ação e as linhas gerais de orientação da instituição, aprovação dos planos anuais 

de atividades e apreciação do relatório anual das atividades da instituição, aprovação da proposta de orçamento e 

das contas anuais consolidadas.  

O Conselho de Curadores é nomeado pelo Governo, sob proposta do Conselho Geral da U.Porto, ouvido o Reitor. O 

mandato dos Curadores tem uma duração de cinco anos, renovável uma única vez, não podendo ser destituídos sem 

motivo justificado. 

O exercício das funções de Curador não é compatível com outro vínculo laboral simultâneo à U.Porto. 

Conselho de 
Curadores

Provedoria

Senado

Conselho 
Geral

Conselho de 
Gestão

Reitor

Fiscal único

ESTABELECIMENTO ENSINO SUPERIOR

FUNDAÇÃO

ÓRGÃOS DE GOVERNO OUTROS ÓRGÃOS 
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O Conselho de Curadores da U.Porto é composto por cinco Personalidades de elevado mérito e experiência 

profissional reconhecidos como especialmente relevantes: Luís Braga da Cruz (Presidente), António Portela, Eugénia 

Aguiar Branco, Odete Maria Alves da Silva Patrício e Paul Symington. 

 

O Conselho Geral decide sobre os Estatutos, elege o seu Presidente e o Reitor. Cabe-lhe ainda nomear o gabinete de 

Provedoria da Universidade e propor ao Governo o elenco de Curadores da U.Porto.  

Os membros do Conselho Geral não representam grupos, nem interesses setoriais, e são independentes no exercício 

das suas funções. O mandato dos membros eleitos ou designados é de quatro anos, exceto no caso dos Estudantes 

em que é de dois anos.  

O Conselho Geral da U.Porto é composto por 23 membros. 

Presidente: Fernando Freire de Sousa. 

Representantes dos Professores e Investigadores: Adriano Carvalho, Amândio Rocha Sousa, António Sarmento, Sofia 

Marques da Silva, Fernando Jorge Monteiro, João Campos, João Araújo Teixeira, Adelino Leite Moreira, Luís Filipe 

Antunes, Luís Belchior Santos, Fátima Marinho e Isabel Dias; 

Representantes dos Estudantes: Ana Cabilhas, João Silva, José Neves e Nuno Ferreira; 

Representante do Pessoal não Docente e não Investigador: Hugo Mendonça;  

Outras personalidades externas: José Adriano Souto Moura, José António Teixeira, José Sousa Lameira, Maria Amélia 

Cupertino Miranda e Nuno Luís Cameira de Sousa Botelho. 

 

O Reitor é o órgão superior de governo e de representação externa da Universidade. Conduz a política da 

Universidade e preside ao Conselho de Gestão, ao Senado e assume, para além das competências próprias, todas as 

competências que, por lei ou pelos estatutos, não sejam atribuídas a outras entidades da Universidade.  

O Reitor da U.Porto é o Professor Doutor António de Sousa Pereira. 

O Reitor é coadjuvado por Vice-Reitores e por Pró-Reitores, por ele escolhidos e livremente nomeados de entre os 

Professores e dos Investigadores doutorados da Universidade, ou de Individualidades externas à U.Porto, e pelo 

Administrador, por ele nomeado. 

 

O Conselho de Gestão conduz a gestão administrativa, patrimonial e financeira, bem como a gestão dos Recursos 

Humanos da U.Porto.  

O Conselho de Gestão é nomeado e exonerado pelo Conselho de Curadores da U.Porto, sob proposta do Reitor.  
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O Conselho de Gestão da U.Porto é composto por 4 membros assim distribuídos: 

 Presidente (Reitor): António de Sousa Pereira; 

 Um Diretor: Ana Cristina Freire; 

 Um Vice-reitor: José Castro Lopes; 

 O Administrador: João Carlos Ribeiro.  

Pode ser convocado para participar, sem direito a voto, nas reuniões do Conselho de Gestão quem este considerar 

pertinente. 

 

O Senado é um órgão consultivo que tem por missão assegurar a coesão da U.Porto e a participação de todas as 

Unidades Orgânicas na sua gestão. 

O Senado funciona em plenário e em comissões ad-hoc que este constitua, conforme previsto no seu regulamento. 

Os mandatos dos membros eleitos do Senado são de quatro anos, exceto os dos Estudantes cuja duração é de dois 

anos.  

Membros do Senado, por inerência: 

 Presidente (Reitor): António de Sousa Pereira;  

 Vice-Reitor: José Castro Lopes;  

 Diretores das Unidades Orgânicas: Altamiro da Costa Pereira, Ana Cristina Freire, António Mendonça da 

Fonseca, Domingos Ferreira, Fernanda Ribeiro, Henrique Cyrne Carvalho, João Falcão e Cunha, João Pedro 

Xavier, José Varejão, Lúcia Matos, Luísa Faria, Miguel Pinto, Paulo de Tarso Domingues, Pedro Graça;  

 Diretores dos Serviços Autónomos: Bruno Almeida, José Miranda Coelho, Susana Ribeiro;  

Membros do Senado, por eleição: 

 Representantes dos Conselhos de Representantes das Unidades Orgânicas: Ada Rocha, Aires Oliva Teles, 

António Magalhães, António Ramos, António Rocha, Humberto Varum, João Bernardes, João Paulo Vilas 

Boas, Luis Carneiro, Manuela Aguiar, Mário Fernandes, Mário Jorge Silva, Miguel Carvalhais, Paulo Costa; 

 Representantes dos Conselhos Pedagógicos da Unidades Orgânicas: Augusto de Sousa, Ana Colete Maurício, 

Isaura Tavares, Joaquim Moreira, Jorge Oliveira, José Manuel Nunes Sousa Neves Cruz, Luís Alberto Marques 

Alves, Maria Olga Fernandes Vasconcelos, Marta Santos, Miguel Pinto, Pedro Moreira, José Miguel 

Rodrigues, Sílvia Simões, Sofia Castro Gothen; 

 Associações de Estudantes: Presidentes das Associações de Estudantes das Unidades Orgânicas de Ensino e 

Investigação; 
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 Representante da Comissão de Trabalhadores: Miguel Tato Diogo; 

 Representantes das Unidades de Investigação: Amélia Polónia (CITCEM), Ana Paula Mucha (CIIMAR), 

António Soares (CINTESIS), Cláudio Sunkel (i3S), Gabriel David (INESC TEC), Isabel Menezes (CIIE), Maria 

Arminda Alves (LEPABE), Maria João Oliveira (UMIB), Paulo Célio Alves (InBIO), Pedro Camanho (INEGI); 

 Representantes do Pessoal não Docente e não Investigador: Carla Borges, Célia Pinto, Marlene Rebelo, Nuno 

Ornelas, Paulo Cunha Costa. 

 

Na U.Porto está constituído um Gabinete de Provedoria que tem como função a defesa e a promoção dos direitos e 

interesses legítimos dos diferentes corpos que constituem toda a comunidade académica da Universidade. 

Os Provedores são escolhidos e nomeados pelo Conselho Geral, tendo o mandato de Provedor uma duração de três 

anos. No processo de escolha do Provedor do Estudante, o Conselho Geral deve ouvir as Associações de Estudantes 

da Universidade. 

O Gabinete de Provedoria da U.Porto é composto por 3 membros assim distribuídos: Provedor do Docente e 

Investigador, Provedor do Funcionário não Docente e não investigador (Rui Pedro Magalhães Oliveira) e Provedor do 

Estudante (Carlos Albino Veiga da Costa).  

O exercício da atividade de Provedor é incompatível com o exercício de qualquer cargo num órgão de governo ou 

gestão da Universidade. 

Os Provedores elaboram relatórios anuais a apresentar ao Conselho Geral descrevendo a atividade desenvolvida e 

indicando, designadamente, o número de queixas e reclamações recebidas, a matéria a que dizem respeito, o sentido 

das recomendações feitas e respetivo acolhimento pelos destinatários. 

A atividade dos Provedores rege-se por regulamento próprio a aprovar pelo Conselho Geral. 

 

O Fiscal Único é designado, de entre revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas, por 

despacho conjunto do ministro responsável pela área das finanças e do ministro responsável pela área do ensino 

superior, ouvido o Reitor. O mandato tem uma duração de três anos.  

O Fiscal Único não pode ter exercido atividades remuneradas na Universidade nos últimos três anos antes do início 

das suas funções e não pode exercer atividades remuneradas na Universidade durante os três anos que se seguirem 

ao termo das suas funções. 

Através do Despacho n.º 7983/2021, de 22 de julho, do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e do 

Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais52, foi nomeado como Fiscal Único da U.Porto, a sociedade de 

                                                 
52 Publicado no DR, 2.ª série, n.º 157, de 13 de agosto de 2021. 
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revisores oficiais de contas Martins Pereira, João Careca & Associados, SROC, Lda., inscrita na OROC sob o n.º 68, na 

Comissão de Mercado de Valores Mobiliários com o n.º 20161404, representada pelo sócio João António de Carvalho 

Careca, inscrito na OROC sob o n.º 849, na Comissão de Mercado de Valores Mobiliários com o n.º 20160473. 

 

RECURSOS HUMANOS  

O número de trabalhadores ao serviço da U.Porto, a 31 de dezembro de 2021, totaliza 3.836,92 ETIs, distribuídos da 

seguinte forma: 

 

 

1.2 REFERENCIAL CONTABILÍSTICO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Em 2021 as demonstrações financeiras da U.Porto foram preparadas com base nos registos contabilísticos mantidos 

em conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, tendo sido aplicadas subsidiariamente53, de acordo com o artigo 

13.º, pela ordem seguinte, as Normas Internacionais de Contabilidade Pública em vigor, o SNC, as Normas 

Internacionais de Contabilidade adotadas na União Europeia e as Normas Internacionais de Contabilidade emitidas 

                                                 
53 Quando o SNC-AP não contemplou o tratamento contabilístico de determinada transação ou evento, atividade ou circunstância. 

Em ETIs

H M T H M T H M T H M T H M T (Valor) T (%)

Assistente Convidado               -               -               - 95,34 75,14 170,48            -            -            -               -               -                  - 95,34 75,14 170,48 8%

Leitor               -               -               - 3,00 5,00 8,00            -            -            - 4,00 8,00 12,00 7,00 13,00 20,00 1%

Monitor               -               -               - 7,63 3,48 11,11            -            -            -               -               -                  - 7,63 3,48 11,11 1%

Professor Associado               -               -               - 253,67 162,00 415,67            -            -            - 1,00 1,00 2,00 254,67 163,00 417,67 19%

Professor Auxiliar               -               -               - 338,00 286,10 624,10            -            -            - 80,00 63,00 143,00 418,00 349,10 767,10 36%

Professor Catedrático               -               -               - 134,31 44,00 178,31            -            -            -               -               -                  - 134,31 44,00 178,31 8%

Professor Convidado               -               -               - 97,05 89,16 186,21            -            -            -               - 3,00 3,00 97,05 92,16 189,21 9%

Professor Visitante               -               -               - 1,09                  - 1,09            -            -            -               -               -                  - 1,09                  - 1,09 0,1%

Investigador               -               -               -                  - 3,00 3,00            -            -            - 159,54 233,72 393,26 159,54 236,72 396,26 18%

Valor               - -                           - 930,09 667,88 1 597,97            - -                     - 244,54 308,72 553,26 1 174,63 976,60 2 151,23 100%

% -             42% -          14% 56%

Equipa Reitoral 4,00 1,00 5,00 -                -                -                -          -          -          -             -             -                4,00 1,00 5,00 0,3%

Dirigente               -               -               -                  -                  -                  - 2,00            - 2,00 30,00 71,00 101,00 32,00 71,00 103,00 6%

Assessor               -               -               -                  -                  -                  -            -            -            - 4,00 7,00 11,00 4,00 7,00 11,00 1%

Técnico Superior               -               -               - 67,30 244,96 312,26            -            -            - 178,50 388,53 567,03 245,80 633,49 879,29 52%

Assistente Técnico               -               -               - 52,70 165,00 217,70            -            -            - 70,00 103,00 173,00 122,70 268,00 390,70 23%

Assistente Operacional               -               -               - 45,00 130,00 175,00            -            -            - 21,00 40,00 61,00 66,00 170,00 236,00 14%

Informático               -               -               - 32,00 15,60 47,60            -            -            -               -               -                  - 32,00 15,60 47,60 3%

Outros técnicos (c)               -               -               - 3,00 10,10 13,10            -            -            -               -               -                  - 3,00 10,10 13,10 1%

Valor 4,00 1,00 5,00 200,00 565,66 765,66 2,00            - 2,00 303,50 609,53 913,03 509,50 1 176,19 1 685,69 100%

% 0,1% 20% 0,1% 24% 44%

Valor 4,00 1,00 5,00 1 130,09 1 233,54 2 363,63 2,00 -          2,00 548,04 918,25 1 466,29 1 684,13 2 152,79 3 836,92

% 0,1% 62% 0,1% 38% 100%

(c) Inclui  os Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (Decreto-Lei n.º 25/2019, de 11 de fevereiro) e Enfermeiro

(a) Inclui  os Contratos de Trabalho em Funções Públ icas por tempo indeterminado, a termo resolutivo certo e a termo resolutivo incerto
(b) Inclui  os Contratos de Trabalho por tempo indeterminado, a termo resolutivo certo e a termo resolutivo incerto e as Comissões de Serviço ao abrigo do Código do Trabalho
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pelo International Accounting Standards Board. Foram ainda aplicados os requisitos das normas de contabilidade 

pública relevantes para a entidade.  

A U.Porto encontra-se a aplicar o SNC-AP desde 1 de janeiro de 201854. Em 2019, tendo por base a experiência de 

implementação do SNC-AP em 2018, a UniLEO, em articulação com a CNC, procedeu à revisão do plano de contas 

multidimensional (PCM) e do plano de contas do Ministério das Finanças (PCC-MF), bem como das rubricas das 

demonstrações financeiras.  

 

A desagregação dos valores inscritos na rubrica do Balanço de Caixa e depósitos em 31 de dezembro de 2021, por 

comparação com o período anterior, apresenta-se no quadro seguinte: 

 

O montante evidenciado em depósitos a prazo corresponde a legados. Os rendimentos decorrentes destes depósitos, 

deixados à gestão da U.Porto, são, fundamentalmente, atribuídos a estudantes sobre a forma de prémios de mérito, 

nos termos dos respetivos legados. A U.Porto tem ainda à sua guarda um outro legado aplicado sob a forma de CEDIC 

55, emitidos pelo IGCP, E.P.E, no montante de 255.257 Euros, evidenciado na rubrica de Outros ativos financeiros 

(Ativo corrente), bem como outro, aplicado sob a forma de Certificados de Renda Perpétua56, no IGCP, E.P.E, no 

montante de 15.890 Euros, relevado na rubrica de Outros ativos financeiros (Ativo não corrente).  

Considerando o Princípio da Unidade de Tesouraria, no que diz respeito ao cumprimento do n.º 5 do artigo 115.º da 

Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro57, a U.Porto apresenta (decorrente dos legados) aplicações financeiras na banca 

comercial superiores a 25% do seu valor total. Contudo, de acordo com a alínea i) do n.º 4 do artigo 115.º do Decreto-

Lei de Execução Orçamental para 2019: “(…) 4 - Durante o ano de 2019, são dispensados do cumprimento do princípio 

da unidade de tesouraria: i) A CPL, I. P. e as instituições de ensino superior, no que respeita a heranças, legados e 

doações consignadas ao cumprimento de disposições testamentárias; (…)”.  

                                                 
54 O Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, que aprovou o SNC-AP, previa o arranque do novo normativo em 1 de janeiro de 2017. Em 

reunião do Conselho de Ministros do dia 17 de novembro de 2016 foi decidido adiar a sua entrada em vigor para 1 de janeiro de 2018. 
55 De acordo com recomendação do IGCP, constante de pareces datados de 14/12/2015 e 26/07/2016.  
56 Lei n.º 1933, de 30 de janeiro de 1936, e Decreto-Lei n.º 35549, de 28 de abril de 1945. 
57 “As aplicações financeiras de cada instituição de ensino superior pública devem ser realizadas no Tesouro, salvo para um valor que não exceda 

25% do seu montante total”. 

Em Euros

Caixa 17 454 9 780

Depósitos à ordem 122 986 974 117 647 310

    Depósitos à ordem no Tesouro 31 211 895 32 160 100

    Depósitos bancários à ordem 91 775 079 85 487 211

Depósitos a prazo 337 994 365 098

Total de Caixa e depósitos 123 342 422 118 022 188

Conta 31/12/2021 31/12/2020
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2. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS 

Os principais princípios contabilísticos e critérios valorimétricos utilizados na preparação das demonstrações 

financeiras foram os seguintes: 

 

a) Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos 

livros e registos contabilísticos da U.Porto, de acordo com o normativo contabilístico SNC-AP. 

 

b) Ativos intangíveis 

Os ativos intangíveis encontram-se reconhecidos e mensurados pelo seu custo de aquisição, menos amortizações 

acumuladas e eventuais perdas por imparidade acumuladas. 

Compreende, essencialmente, licenças de software, programas de computador, marcas e patentes. 

Um ativo intangível apenas é reconhecido quando for provável que dele advenham benefícios económicos futuros 

ou potencial de serviço esperado e se o custo ou justo valor do ativo possa ser mensurado com fiabilidade. 

Quando um ativo intangível é adquirido através de uma transação sem contraprestação, o seu custo inicial à data de 

aquisição é o seu justo valor nessa data. Dada a dificuldade em mensurar com fiabilidade o justo valor de alguns 

destes ativos, nomeadamente legados constituídos por espólios pessoais de figuras relevantes da história e cultura, 

aqueles não se encontram reconhecidos. 

A quantia amortizável de um ativo intangível é imputada numa base sistemática durante a sua vida útil. A 

amortização, calculada numa base duodecimal, começa quando o ativo está disponível para uso, isto é, quando se 

encontra na localização e condição necessárias para operar da forma pretendida pelo órgão de gestão. Para este 

efeito são tidas em consideração as vidas úteis de referência previstas no Classificador complementar 2 – Cadastro e 

vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento, desde que não se mostrem 

contrárias às estimativas de utilização do ativo, tendo em consideração a sua obsolescência ou outro desgaste que 

ocorra nas circunstâncias em que ele é utilizado. Nesta situação, são casuisticamente justificadas as razões que 

explicam uma eventual alteração do tempo de vida útil. 

O método de amortização deve refletir o padrão pelo qual se espera que os benefícios económicos futuros ou 

potencial de serviço sejam consumidos pela entidade. O método de amortização utilizado no período de relato é o 

método da linha reta. 

As licenças de software e programas de computador têm uma vida útil estimada de 3 anos. As marcas e patentes 

têm uma vida útil estimada de 5 anos. 
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As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate destes ativos são determinadas como a diferença entre o 

preço de venda e a quantia escriturada na data de alienação/abate, sendo registadas como “Outros rendimentos” 

ou “Outros gastos”. 

 

c) Acordos de concessão de serviços: Concedente 

Os ativos de concessão de serviços são reconhecidos quando a U.Porto controla quais os serviços que o 

concessionário tem de prestar com o ativo, a quem tem de os prestar e a que preço, controlando, através de 

propriedade, o ativo no final do termo do acordo. 

Os ativos em concessão são contabilizados de acordo com a NCP 5 – Ativos fixos tangíveis, pelo que os mesmos se 

encontram reconhecidos no Ativo fixo tangível, deduzidos das correspondentes depreciações acumuladas e perdas 

por imparidade acumuladas. 

 

d) Ativos fixos tangíveis 

Os Ativos fixos tangíveis são mensurados ao seu custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações e 

quaisquer perdas por imparidades.  

O custo de um bem do ativo fixo tangível é reconhecido como ativo se, e apenas se: (a) For provável que fluirão para 

a U.Porto benefícios económicos futuros ou potencial de serviço associados ao bem; e (b) O custo ou o justo valor 

do bem puder ser mensurado com fiabilidade. 

Quando um ativo fixo tangível é adquirido através de uma transação sem contraprestação, o seu custo inicial à data 

de aquisição é o seu justo valor nessa data. Dada a dificuldade em mensurar com fiabilidade o justo valor de alguns 

destes ativos, nomeadamente ativos significativos do património histórico e cultural, adquiridos ao longo de muitos 

anos através de doações e legados, alguns deles não se encontram reconhecidos. Estes ativos raramente são detidos 

pela sua capacidade de gerar influxos de caixa e é frequente existirem obstáculos legais para os usar para tais 

finalidades. 

A quantia depreciável de um ativo fixo tangível é imputada numa base sistemática durante a sua vida útil. As 

depreciações são calculadas, quando os bens estejam disponíveis para uso, pelo método da linha reta, em sistema 

de duodécimos, em conformidade com as vidas úteis de referência previstas no Classificador complementar 2 – 

Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento, desde que não se 

mostrem contrárias às estimativas de utilização do ativo, tendo em consideração a sua obsolescência ou outro 

desgaste que ocorra nas circunstâncias em que ele é utilizado. Nesta situação, são casuisticamente justificadas as 

razões que explicam uma eventual alteração do tempo de vida útil. 
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As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada: 

Classe de bens  Anos 

Edifícios e outras construções 10 a 100 
Equipamento básico 4 a 10 
Equipamento de transporte 4 a 20 
Equipamento administrativo 4 a 8 
Equipamentos biológicos 4 a 8 
Outros ativos fixos tangíveis 4 a 8 

 

O método de depreciação reflete o padrão pelo qual se espera que os benefícios económicos futuros ou potencial 

de serviço sejam usufruídos. Regra geral, é utilizado o método das quotas constantes (ou da linha reta), aplicado de 

forma consistente de período para período, a não ser que ocorra uma alteração no modelo de consumo esperado 

desses benefícios económicos futuros ou potencial de serviço. 

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

introdução do SNC-AP, isto é, para os bens adquiridos após 31.12.2017, passou a utilizar-se o método das quotas 

degressivas (ou do saldo decrescente), que resulta num gasto decrescente durante a vida útil do ativo. Tendo em 

conta que a I&D, para ser competitiva e inovadora, tem de ser apoiada sistematicamente por equipamentos de topo 

e vanguarda, sujeitos a uma obsolescência tecnológica acentuada, a utilidade retirada deste tipo de ativos é, em 

regra, superior nos primeiros anos da sua vida útil e menor nos últimos anos, em que os efeitos da obsolescência são 

mais acentuados. Esta opção para este tipo de equipamentos científicos e técnicos permite, assim, ajustar o ritmo 

de depreciação ao nível de utilidade que se consegue obter ao longo da vida útil do bem. A utilização do método dos 

saldos decrescentes para bens adquiridos a partir de 1 de janeiro de 2018 no âmbito de atividades de I&D pela 

U.Porto teve um impacto em 2021 de cerca de 496 milhares de Euros. 

 

e) Locações  

A classificação das locações financeiras ou operacionais é realizada em função da substância dos contratos. Assim, 

os contratos de locação são classificados como locações financeiras se através deles forem transferidos 

substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade do ativo. As restantes locações são 

classificadas como operacionais.  

Os Ativos fixos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes 

responsabilidades, são contabilizados reconhecendo os ativos fixos tangíveis e as depreciações acumuladas 

correspondentes e as dívidas pendentes de liquidação de acordo com o plano financeiro contratual. Adicionalmente, 

os juros incluídos no valor das rendas e as depreciações dos ativos fixos tangíveis são reconhecidos como gastos na 

demonstração dos resultados do período a que respeitam.  

Os ativos com contratos de locação são totalmente depreciados durante o prazo de locação. 
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f) Propriedades de investimento 

A U.Porto contabiliza como propriedades de investimento os terrenos e edifícios (ou parte deles) detidos para 

obtenção de rendas ou valorização de capital. 

As propriedades de investimento da U.Porto encontram-se reconhecidas e mensuradas pelo modelo do custo, isto 

é, ao custo menos depreciações acumuladas e quaisquer perdas por imparidade acumuladas. 

As depreciações são calculadas, quando os bens estejam disponíveis para uso, pelo método da linha reta, em sistema 

de duodécimos, em conformidade com as estimativas de utilização do ativo, tendo em consideração a sua 

obsolescência ou outro desgaste que ocorra nas circunstâncias em que ele é utilizado. Para este efeito são tidas em 

consideração as vidas úteis de referência previstas no Classificador complementar 2 – Cadastro e vidas úteis dos 

ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento, desde que não se mostrem contrárias às 

estimativas de utilização do ativo.  

 

g) Participações financeiras 

Ao abrigo da NCP 23 – Investimentos em Associadas e Empreendimentos conjuntos, a U.Porto passou a aplicar o 

método de equivalência patrimonial na contabilização das participações financeiras das entidades sobre as quais 

exerce influência significativa ou controlo. 

A existência de influência significativa por parte de uma entidade é geralmente evidenciada por uma ou mais das 

seguintes formas: (a) Representação no conselho de administração ou órgão de gestão equivalente da participada; 

(b) Participação em processos de decisão de políticas; (c) Transações materiais entre o investidor e a participada; (d) 

Intercâmbio de pessoal de gestão; ou (e) Prestação de informação técnica essencial. 

Pelo método da equivalência patrimonial, a participação financeira é reconhecida pelo custo aquando do 

reconhecimento inicial, sendo a quantia escriturada aumentada ou diminuída para reconhecer a evolução da quota-

parte da investidora nos resultados da participada depois da data da aquisição. A quota-parte da investidora nos 

resultados da participada é reconhecida nos resultados da investidora. As distribuições recebidas de uma participada 

reduzem a quantia escriturada do investimento. A quantia escriturada poderá também ter de ser ajustada por forma 

a refletir a evolução do interesse da investidora na participada resultantes de alterações no capital próprio desta que 

não tenham sido reconhecidas nos seus resultados. Tais alterações incluem as provenientes de revalorização de 

ativos fixos tangíveis e de diferenças de transposição de moeda estrangeira. A parte da investidora nessas alterações 

é reconhecida diretamente no Património Líquido. 

As restantes participações financeiras encontram-se relevadas ao custo de aquisição. 
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h) Imparidade de ativos 

As quantias escrituradas dos ativos fixos tangíveis e intangíveis são revistas anualmente para determinar a existência 

de imparidade. Em caso de existência de tais indícios, a U.Porto procede à determinação do valor recuperável do 

ativo, de modo a determinar a existência e extensão da perda por imparidade. 

O valor recuperável é determinado pelo valor mais alto entre o justo valor de um ativo menos custos de vender e o 

valor de uso. O justo valor de um ativo menos custos de vender é o montante que se obteria com a alienação do 

ativo numa transação entre entidades independentes e conhecedoras, deduzido dos gastos diretamente atribuíveis 

à alienação. O valor de uso é o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados decorrentes do uso continuado 

do ativo ou da unidade geradora de caixa. 

Uma perda por imparidade é imediatamente reconhecida nos resultados. Após o reconhecimento de uma perda por 

imparidade, o gasto com a amortização/depreciação do ativo é ajustado nos períodos futuros para imputar a quantia 

escriturada revista do ativo, menos o seu valor residual (se o houver) numa base sistemática, durante a vida útil 

remanescente. 

Sempre que seja identificado um evento ou alteração nas circunstâncias que indiquem que o montante pelo qual o 

ativo se encontra registado não possa ser recuperado, é efetuada uma nova avaliação de imparidade. 

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em períodos anteriores é registada quando se conclui que as 

perdas por imparidade reconhecidas já não existem ou diminuíram. Esta análise é efetuada sempre que existam 

indícios de que a perda de imparidade anteriormente reconhecida tenha revertido. A reversão das perdas por 

imparidade é reconhecida como um rendimento na Demonstração dos resultados. Contudo, a reversão da perda por 

imparidade é efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de amortização ou depreciação), 

caso a perda por imparidade não se tivesse registado em períodos anteriores. 

 

i) Inventários 

Os inventários encontram-se registados ao menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo inclui o 

custo de aquisição, bem como as despesas adicionais de compra. O valor realizável líquido refere-se à quantia líquida 

que a entidade espera realizar com a venda dos inventários no decurso normal das operações.  

Quando o valor do custo é superior ao valor realizável líquido é registado um ajustamento (perda por imparidade) 

pela respetiva diferença. As variações do período nas perdas por imparidade de inventários são registadas na rubrica 

de resultados “Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)”.  

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

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

O método de custeio adotado pela U.Porto é o Custo Médio Ponderado. 
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As quantidades existentes no final do período de relato foram determinadas a partir dos registos contabilísticos, 

confirmados por contagem física. 

 

j) Instrumentos financeiros 

O tratamento dos instrumentos financeiros segue o preconizado na NCP 18 – Instrumentos financeiros. 

A U.Porto reconhece um ativo financeiro, um passivo financeiro ou um instrumento de capital próprio apenas quando 

se torne uma parte das disposições contratuais do instrumento. 

Ativo financeiro é qualquer ativo que seja: (a) Dinheiro; (b) Um instrumento de capital próprio de uma outra entidade; 

(c) Um direito contratual: (i) De receber dinheiro ou outro ativo financeiro de uma outra entidade; (ii) De trocar ativos 

financeiros ou passivos financeiros com outra entidade segundo condições que são potencialmente favoráveis para 

a entidade. 

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

por imparidade, de forma a refletir o seu valor realizável líquido. As perdas por imparidade são registadas na 

sequência de eventos ocorridos que indiquem, objetivamente e de forma quantificável, que a totalidade ou parte do 

saldo em dívida não será recebido. 

Passivo financeiro é qualquer passivo que seja: (a) Uma obrigação contratual: (i) Para entregar dinheiro ou outro 

ativo financeiro a uma outra entidade; ou (ii) Para trocar ativos financeiros ou passivos financeiros com outra 

entidade segundo condições que são potencialmente desfavoráveis. 

Os passivos financeiros são registados no passivo ao custo amortizado, deduzido dos custos de transação que sejam 

diretamente atribuíveis à emissão desses passivos. O seu desreconhecimento só ocorre quando cessarem as 

obrigações decorrentes dos contratos, designadamente quando tiver havido lugar a liquidação, cancelamento ou 

expiração.   

Instrumento de capital próprio é qualquer contrato que evidencie um interesse residual nos ativos de uma entidade 

depois de deduzir todos os seus passivos. 

 

k) Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes 

As provisões são reconhecidas apenas quando, cumulativamente, existe uma obrigação presente (legal ou 

construtiva) resultante de um evento passado, seja provável que, para a resolução dessa obrigação, ocorra uma saída 

de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado. As provisões são revistas na data de 

balanço e são ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa a essa data.  

Os passivos contingentes são definidos como: (i) obrigações possíveis que surjam de acontecimentos passados e cuja 

existência somente será confirmada pela ocorrência, ou não, de um ou mais acontecimentos futuros, incertos e não 
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totalmente sob o seu controlo; ou (ii) obrigações presentes que surjam de acontecimentos passados, mas que não 

são reconhecidas porque não é provável que um exfluxo de recursos que incorpore benefícios económicos seja 

necessário para liquidar a obrigação, ou a quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade. 

Os passivos contingentes são divulgados, a menos que seja remota a possibilidade de um exfluxo de recursos. 

Os ativos contingentes surgem normalmente de eventos não planeados ou outros esperados que darão origem à 

possibilidade de um influxo de benefícios económicos. A U.Porto não reconhece ativos contingentes no Balanço, 

procedendo apenas à sua divulgação no anexo se considerar que os benefícios económicos que daí poderão resultar 

forem prováveis. Quando a sua realização for virtualmente certa, então o ativo não é contingente e o 

reconhecimento é apropriado. 

 

l) Benefícios dos empregados 

As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no período em que os 

serviços são prestados por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento 

respetivo. 

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e subsídio de férias relativo ao período, por este 

coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte, 

pelo que os gastos correspondentes se encontram reconhecidos como benefícios de curto prazo e tratados de acordo 

com o anteriormente referido. 

Os benefícios decorrentes da cessação do emprego, quer por decisão unilateral da entidade, quer por mútuo acordo, 

são reconhecidos como gastos no período em que ocorrerem. 

 

m) Regime do acréscimo 

A U.Porto regista os seus gastos e rendimentos na base do acréscimo, pela qual são reconhecidos à medida que são 

gerados, independentemente do momento em que são pagos ou recebidos. As diferenças entre os montantes 

recebidos e pagos e os correspondentes gastos e rendimentos são registadas nas rubricas “Outras contas a receber”, 

“Outras contas a pagar” ou “Diferimentos”. 

 

n) Rendimentos  

A U.Porto aborda as matérias relacionadas com o reconhecimento e mensuração do rendimento de transações, 

tendo em conta o prescrito nas NCP 13 – Rendimentos de transações com contraprestação e NCP 14 - Rendimentos 

de transações sem contraprestação.  
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O rendimento é reconhecido quando for provável que fluam para a U.Porto benefícios económicos futuros ou 

potencial de serviço e estes benefícios possam ser mensurados com fiabilidade. 

 

Vendas e prestações de serviços 

São reconhecidos pelo seu justo valor da retribuição recebida ou a receber. O justo valor reflete eventuais descontos 

concedidos e não inclui quaisquer impostos liquidados nas faturas. Os serviços podem ser prestados durante mais 

do que um período, atendendo-se, nestas circunstâncias ao regime do acréscimo. 

 

Impostos e taxas 

O total da faturação relativa às propinas é reconhecido como dívida no momento de inscrição do estudante por 

contrapartida da relevação do correspondente Passivo (Diferimentos). Os rendimentos são reconhecidos na 

proporção de 4/12 no ano da inscrição, sendo os restantes 8/12 reconhecidos no ano seguinte, em consonância com 

o ano letivo. 

 

Transferências e subsídios correntes obtidos 

As transferências/subsídios obtidos são reconhecidos quando existe uma garantia razoável que irão ser recebidos e 

que a U.Porto cumprirá as condições exigidas para a sua concessão. 

A dotação do Orçamento do Estado é atribuída anualmente à U.Porto, sendo o respetivo rendimento reconhecido 

mensalmente. 

As transferências/subsídios obtidos afetos a despesas correntes e à depreciação e amortização de ativos são diferidos 

no Balanço, na rubrica de Diferimentos, sendo registados como rendimento do período (rubrica “Transferências e 

subsídios correntes obtidos”), na proporção, respetivamente, dos correspondentes gastos incorridos e dos gastos de 

depreciação e de amortização dos ativos durante a vida do projeto, independentemente do momento do 

recebimento dos mesmos.  

As transferências/subsídios relacionados com ativos fixos tangíveis e intangíveis são inicialmente reconhecidos no 

Património Líquido, sendo posteriormente reconhecidos na Demonstração dos resultados (rubrica “Outros 

rendimentos”) numa base sistemática e racional durante os períodos contabilísticos necessários para balanceá-los 

com os gastos relacionados, ou seja, na proporção dos respetivos gastos de depreciação e de amortização durante a 

vida útil dos ativos. No caso de o subsídio estar relacionado com ativos não depreciáveis, são mantidos no Património 

Líquido, exceto se a respetiva quantia for necessária para compensar qualquer perda por imparidade.  

As transferências/subsídios reembolsáveis são contabilizadas como Passivos, na rubrica “Financiamentos obtidos”. 
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o) Partes relacionadas 

A U.Porto identifica as entidades relacionadas de acordo com os critérios estabelecidos na NCP 20 – Partes 

relacionadas, divulgando, quando aplicável, informação àcerca das transações existentes. 

Neste contexto, são identificadas como partes relacionadas: 

o As entidades incluídas no perímetro de consolidação do Grupo U.Porto; 

o O Conselho de Gestão; 

o O Fiscal Único; 

o As entidades de supervisão, dado que as funções que exercem lhes conferem uma influência significativa, mas 

não de controlo, nas decisões financeiras e operacionais da U.Porto, nomeadamente o Ministério das Finanças 

e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, bem como o Tribunal de Contas, a UniLEO e a CNC. 

 

p) Enquadramento fiscal 

De acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 9.º do Código sobre o Rendimento das Pessoas 

Coletivas, a U.Porto goza de isenção parcial de IRC, uma vez que a referida isenção não compreende os rendimentos 

de capitais, tal como são definidos para efeitos de IRS. 

 

3. ATIVOS INTANGÍVEIS 

Durante o período findo a 31 de dezembro de 2021, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos Ativos 

intangíveis foi o seguinte: 

 

 

 

 

 

Em Euros

Quantia 
bruta

Amortizações 
acumuladas

Quantia 
escriturada

Quantia 
bruta

Amortizações 
acumuladas

Quantia 
escriturada

ATIVOS INTANGÍVEIS
Programas de computador e 
sistemas de informação

12 030 309 (11 564 766) 465 543 12 502 756 (11 889 885) 612 871

Propriedade industrial e 
intelectual

962 513 (802 564) 159 949 1 106 992 (900 510) 206 481

Ativos intangíveis em curso 777 186 - 777 186 688 409 - 688 409

Total 13 770 008 (12 367 330) 1 402 678 14 298 157 (12 790 395) 1 507 762

Início do período Final do período
Rubricas
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Os movimentos ocorridos nos Ativos intangíveis e as respetivas amortizações do período foram os seguintes: 

 

Em 2021 destacou-se a passagem de patentes, registadas em ativos intangíveis em curso, para a rubrica de 

Propriedade industrial e intelectual, no valor de 134.844 Euros, em virtude da sua concessão. As amortizações do 

período totalizaram 423.532 Euros. 

 

A desagregação das adições ocorridas no período consta do quadro seguinte: 

 

As adições evidenciadas na coluna “Compra”, no valor de 666.143 Euros, incluem a aquisição de programas de 

computador e licenças de software, assim como de patentes. O montante de 154.574 Euros apresentado na rubrica 

de Ativos intangíveis em curso refere-se às patentes que ainda não foram concedidas. 

  

Em Euros

Adições
Transferências 

internas à 
entidade

Amortizações 
do período

Diminuições

ATIVOS INTANGÍVEIS
Programas de computador e 
sistemas de informação

465 543 486 764 (13 552) (325 883) - 612 871

Propriedade industrial e 
intelectual

159 949 24 805 134 844 (97 650) (15 467) 206 481

Ativos intangíveis em curso 777 186 154 574 (134 844) - (108 508) 688 409

Total 1 402 678 666 143 (13 552) (423 532) (123 975) 1 507 762

Quantia 
escriturada 

final

Variações

Rubricas
Quantia 

escriturada 
inicial

Em Euros

Compra Total

ATIVOS INTANGÍVEIS
Programas de computador e 
sistemas de informação

486 764 486 764

Propriedade industrial e 
intelectual

24 805 24 805

Ativos intangíveis em curso 154 574 154 574

Total 666 143 666 143

Rubricas
Adições
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A desagregação das diminuições ocorridas no período consta do quadro seguinte: 

 

A diminuição evidenciada na rubrica de Propriedade industrial e intelectual, no valor de 15.467 Euros, resulta 

principalmente, do reconhecimento de amortizações extraordinárias relativas a patentes já concedidas. A redução 

na rubrica de Ativos intangíveis em curso, no valor de 108.508 Euros, resulta do desreconhecimento de patentes que 

foram abandonadas ou rejeitadas. 

 

4. ACORDOS DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS: CONCEDENTE 

A U.Porto detém dois contratos de concessão de serviços, cujos objetos consistem na exploração de um serviço de 

cafetaria/bar na FEUP e na exploração de serviços de restauração coletiva e comercial nas instalações da FCUP. 

Os serviços de cafetaria, restauração e disponibilização de produtos de restauração e bebidas em máquinas de venda 

automática encontram-se concessionados à Multirest de César Fernandes – Gestão Hoteleira, Lda.. 

De acordo com os contratos, são colocadas à disposição da Multirest as instalações destinadas à exploração da 

concessão, designadamente o edifício “Restaurante FEUP” e alguns espaços do edifício da FCUP. 

Os contratos celebrados definem ainda que pela exploração dos serviços de restauração, a Multirest pagará uma 

contrapartida financeira mensal fixa, que será atualizada no início de cada ano civil por aplicação do coeficiente igual 

à variação média nos últimos 12 meses do Índice de Preços no Consumidor.  

A 31 de dezembro de 2021 os contratos apresentavam os seguintes valores: 

 

Em Euros

Outras Total

ATIVOS INTANGÍVEIS
Programas de computador e 
sistemas de informação

- -

Propriedade industrial e 
intelectual

(15 467) (15 467)

Ativos intangíveis em curso (108 508) (108 508)

Total (123 975) (123 975)

Rubricas
Diminuições

Em Euros

Contrato de concessão de exploração de 
serviço de cafetaria/bar

Multirest de César Fernandes - 
Gestão Hoteleira, Lda

Edifício Restaurante 
FEUP

5 anos 291 148

Contrato de concessão de exploração de 
serviços de restauração coletiva e comercial 

Multirest de César Fernandes - 
Gestão Hoteleira, Lda

- 5 anos 156 553

Contrato de concessão Concessionário Ativo de concessão
Período de 
concessão

Valor do 
contrato
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O ativo de concessão da FCUP não se encontra evidenciado, dado representar uma parte residual do imóvel relativo 

às instalações da faculdade, o qual se encontra refletido na rubrica de Edifícios e outras construções, nos Ativos fixos 

tangíveis da U.Porto.  

 

5. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

Durante o período findo a 31 de dezembro de 2021, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos Ativos fixos 

tangíveis foi o seguinte: 

 

  

Em Euros

Quantia             
bruta

Depreciações 
acumuladas

Quantia 
escriturada

Quantia         
bruta

Depreciações 
acumuladas

Quantia 
escriturada

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Ativos fixos em concessão

Edifícios e outras construções 857 208 (149 936) 707 272 857 208 (160 652) 696 556

857 208 (149 936) 707 272 857 208 (160 652) 696 556

Outros ativos fixos tangíveis

Terrenos e recursos naturais 178 538 097 - 178 538 097 175 169 387 - 175 169 387

Edifícios e outras construções 432 068 247 (128 451 542) 303 616 704 426 428 517 (130 427 916) 296 000 601

Equipamento básico 124 836 474 (105 628 327) 19 208 148 131 577 740 (110 528 801) 21 048 939

Equipamento de transporte 1 725 323 (1 203 407) 521 916 1 811 598 (1 374 011) 437 587
Equipamento administrativo 48 369 990 (45 233 544) 3 136 446 48 659 387 (45 381 221) 3 278 166

Equipamentos biológicos 7 746 (5 606) 2 140 10 505 (6 525) 3 980

Outros 8 846 291 (6 210 586) 2 635 706 9 067 716 (6 758 618) 2 309 099

Ativos fixos tangíveis em curso 7 826 989 - 7 826 989 13 301 747 - 13 301 747

802 219 158 (286 733 012) 515 486 146 806 026 596 (294 477 091) 511 549 505

Total 803 076 366 (286 882 948) 516 193 418 806 883 805 (294 637 743) 512 246 061

Rubricas
Início do período Final do período
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Os movimentos ocorridos no valor dos Ativos fixos tangíveis e as respetivas depreciações do período foram os 

seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As rubricas de Ativos fixos tangíveis mais relevantes encontram-se detalhadas a seguir, na “Composição dos Ativos 

fixos tangíveis”. As depreciações do período totalizaram 13.484.818 Euros.   

 

A desagregação das adições ocorridas no período consta do quadro seguinte: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Euros

Compra

Doação, 
Herança, Legado 

ou perdido a 
favor do Estado

Outras Total

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Ativos fixos em concessão

Edifícios e outras construções - - - -

- - - -

Outros ativos fixos tangíveis

Terrenos e recursos naturais 20 000 - - 20 000

Edifícios e outras construções - - 4 221 4 221

Equipamento básico 5 814 981 - 819 5 815 799
Equipamento de transporte 126 477 - - 126 477

Equipamento administrativo 1 408 701 - 89 1 408 790

Equipamentos biológicos 2 759 - - 2 759

Outros 276 786 5 000 - 281 786

Ativos fixos tangíveis em curso 7 820 105 - - 7 820 105

15 469 809 5 000 5 128 15 479 937

Total 15 469 809 5 000 5 128 15 479 937

Rubricas

Adições

Em Euros

Adições
Transferências 

internas à 
entidade

Depreciações 
do período

Diminuições

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Ativos fixos em concessão

Edifícios e outras construções 707 272 - - (10 716) - 696 556

707 272 - - (10 716) - 696 556

Outros ativos fixos tangíveis

Terrenos e recursos naturais 178 538 097 20 000 (3 388 710) - - 175 169 387

Edifícios e outras construções 303 616 704 4 221 (1 829 560) (5 790 613) (152) 296 000 601

Equipamento básico 19 208 148 5 815 799 1 708 814 (5 648 631) (35 191) 21 048 939
Equipamento de transporte 521 916 126 477 - (210 806) - 437 587

Equipamento administrativo 3 136 446 1 408 790 (1 010) (1 265 855) (205) 3 278 166

Equipamentos biológicos 2 140 2 759 - (919) - 3 980

Outros 2 635 706 281 786 (33 235) (557 279) (17 879) 2 309 099

Ativos fixos tangíveis em curso 7 826 989 7 820 105 (2 345 347) - - 13 301 747

515 486 146 15 479 937 (5 889 048) (13 474 102) (53 428) 511 549 505

Total 516 193 418 15 479 937 (5 889 048) (13 484 818) (53 428) 512 246 061

Rubricas
Quantia 

escriturada 
final

VariaçõesQuantia 
escriturada 

inicial
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As adições evidenciadas em Ativos fixos tangíveis em curso na coluna “Compra”, no montante de 7.820.105 Euros, 

incluem, maioritariamente, as obras e empreitadas realizadas nos edifícios da U.Porto em 2021, sendo as mais 

relevantes, a empreitada de reabilitação da Residência Alberto Amaral, que ascendeu a cerca de 1,6 milhões de 

Euros, a obra de remodelação do Pavilhão de Escultura e Edifício de Conexão da FBAUP, que ascendeu a cerca de 1,1 

milhões de Euros, a obra de remodelação do edifício “Parcauto” para instalação da UPDigital, que ascendeu a cerca 

de 825 milhares de Euros, a empreitada de reabilitação do parque da Asprela – área poente, que ascendeu a 748 

milhares de Euros, a empreitada de construção de monoblocos no ICBAS, que ascendeu a 254 milhares de Euros, a 

obra de recuperação do edifício principal e da casa do guarda do Observatório Astronómico do Monte da Virgem, 

que ascendeu a 164 milhares de Euros, a obra de impermeabilização da cobertura do edifício FC1 da FCUP, que 

ascendeu a 122 milhares de Euros, a obra de reabilitação do Palacete Burmester, que ascendeu a 109 milhares de 

Euros, e a empreitada de reabilitação da escultura do Mestre José Rodrigues-Obelisco da FEP, que ascendeu a cerca 

de 108 milhares de Euros. Incluem ainda um Sistema integrado de recuperação e liquefação de hélio, medidas 

magnéticas e outras propriedades físicas a baixas temperaturas da FCUP, que ascendeu a cerca de 1.263 milhares de 

Euros. 

As adições evidenciadas em Equipamento básico na coluna “Compra”, no montante de 5.814.981 Euros, encontram-

se relacionadas com a aquisição de equipamentos destinados ao ensino e à investigação, destacando-se a aquisição 

de equipamento informático, a aquisição de um Sistema Laser Ultra-Rápido Amplificado Coherent Astrella (FCUP) e 

a aquisição de equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial. 

As adições evidenciadas em Equipamento administrativo na coluna “Compra”, no montante de 1.408.701 Euros, 

incluem as aquisições de equipamento de escritório e de equipamento informático para remodelação do parque 

informático da U.Porto, destacando-se a aquisição de equipamentos de rede e armazenamento. 

As adições evidenciadas em Equipamento de transporte na coluna “Compra”, no montante de 126.477 Euros, 

encontram-se, maioritariamente, relacionadas com a aquisição de plataformas elevatórias pela FLUP e FCUP, e com 

a aquisição de uma viatura pela Reitoria, no valor de 53.099 Euros, para laboratório móvel, a funcionar como um 

espaço educativo e de conservação e restauro itinerante, permitindo reforçar o impacto da atividade desenvolvida 

no âmbito da infraestrutura PRISC, que o MHNC-UP integra. 
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A desagregação das diminuições ocorridas no período consta do quadro seguinte: 

 

As reduções evidenciadas na coluna “Transferência ou troca” na rubrica de Equipamento básico, no valor de 28.750 

Euros encontram-se relacionadas com a transferência de equipamentos adquiridos no âmbito do projeto Erasmus + 

BuzNet e Rec-Mat, no qual a U.Porto é entidade coordenadora e se substitui a Universidades Uzbeques e Brasileiras 

no processo de aquisição. 

O montante de 24.678 Euros evidenciado na coluna “Outras”, respeita, essencialmente, a abates de equipamentos 

em fim de vida útil, bem como a regularizações de depreciações acumuladas refletidas diretamente nas respetivas 

contas. 

 

COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

Terrenos e recursos naturais 

Esta rubrica inclui os terrenos onde estão implantados os edifícios da Reitoria, das Unidades Orgânicas e dos Serviços 

Autónomos, o Estádio Universitário, as casas e os prédios, os institutos e os observatórios. 

Em 2021 foi adquirido uma parcela de terreno, no valor de 20.000 Euros, para ser anexado a um prédio confinante a 

sul pertencente à U.Porto. 

A variação negativa ocorrida no ano que agora finda, no montante de 3.389 milhares de Euros, resulta da 

transferência dos imóveis integrados no património da U.Porto, provenientes da herança de Maria José Marques da 

Silva Martins e de David Moreira da Silva, para a FIMS. 

Em Euros

Transferência 
ou Troca

Outras Total

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Ativos fixos em concessão

Edifícios e outras construções - - -

- - -

Outros ativos fixos tangíveis

Terrenos e recursos naturais - - -

Edifícios e outras construções - (152) (152)

Equipamento básico (28 750) (6 442) (35 191)

Equipamento de transporte - - -
Equipamento administrativo - (205) (205)

Equipamentos biológicos - - -

Outros - (17 879) (17 879)

Ativos fixos tangíveis em curso - - -

(28 750) (24 678) (53 428)

Total (28 750) (24 678) (53 428)

Rubricas
Diminuições
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Destacam-se os seguintes valores de terrenos a 31 de dezembro de 2021: 

 

 

Edifícios e outras construções 

No que refere às variações ocorridas nesta rubrica, destaca-se o aumento de 684 milhares de Euros decorrente da 

transferência para Ativo fixo tangível dos montantes que se encontravam registados em Ativos fixos tangíveis em 

curso, relativos a diversas obras e empreitadas nos edifícios da U.Porto afetos às Unidades Orgânicas e aos Serviços 

Autónomos. Neste âmbito, refiram-se as obras diversas nos edifícios da FEUP, designadamente, a reabilitação do 

edifício D, a reabilitação de claraboias em vidro, a obra no Design Studio, a remodelação de salas nos edifícios B e L 

e a renovação das redes nas centrais de bombagem, no montante global de 549 milhares de Euros, as obras de 

reabilitação de salas na FLUP, no montante de 53 milhares de Euros, a empreitada para impermeabilização da 

cobertura avançado sul do edifício FC1 e a obra de adaptação da rede de distribuição de hélio para os laboratórios 

Em Euros

Ativos fixos tangíveis - Terrenos e recursos naturais 2021

Terrenos da Faculdade de Engenharia 23 985 750
Terrenos da Faculdade de Ciências 22 114 947
Terrenos dos Serviços de Ação Social 14 655 010
Terrenos da Faculdade de Desporto 9 790 075
Terreno do edifício histórico da Reitoria 9 209 160
Terrenos do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar 9 202 795
Terrenos da Faculdade de Economia 7 792 550
Terrenos da Faculdade de Letras 6 900 995
Terrenos da Faculdade de Medicina 5 749 750
Terrenos da Faculdade de Farmácia 5 477 274
Terrenos da Faculdade de Arquitectura 5 266 560
Terrenos da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 5 203 450
Terrenos do Centro de Desporto 5 022 575
Terrenos da Faculdade de Belas Artes 3 598 171
Terreno do edifício "Parcauto" 3 089 200
Terreno do edifício Abel Salazar (parte Reitoria) 2 743 710
Terrenos da Faculdade de Medicina Dentária 2 717 100
Terreno do Jardim Botânico 2 706 275
Terreno do i3S 2 577 000
Terreno a sul da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação 2 523 250
Terrenos da Faculdade de Direito 2 223 200
Terreno para a Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação 
(antigo terreno)

2 215 000

Terreno do IPATIMUP 1 742 700
Terrenos da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação 1 450 039
Terreno do ex-IBMC 1 398 761
Terreno a nascente da Faculdade de Economia 1 345 000
Terreno para comércio e serviços 1 024 250
Outros terrenos 13 444 839

Total 175 169 387
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NECL no edifício FC3 da FCUP, no montante global de 53 milhares de Euros, e a obra na cantina de Direito e na 

Residência de Ciências dos SASUP, no montante de 28 milhares de Euros. 

A variação negativa ocorrida, no ano de 2021, no montante de 2.514 milhares de Euros, resulta da transferência dos 

imóveis integrados no património da U.Porto, provenientes da herança de Maria José Marques da Silva Martins e de 

David Moreira da Silva, para a FIMS. 

No saldo desta componente a 31 de dezembro de 2021, salientamos o seguinte: 

 

Em Euros

Ativos fixos tangíveis - Edifícios e outras construções 2021

Edifícios da Faculdade de Engenharia 49 589 199
Edifícios da Faculdade de Ciências 33 227 359
Edifícios dos Serviços de Ação Social 25 996 754
Edifícios da Faculdade de Medicina 24 812 547
Edifícios do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar 21 661 197
Edifício do I3S 16 217 860
Edifícios da Faculdade de Economia 16 188 837
Edifícios da Faculdade de Farmácia 13 792 261
Edifícios da Faculdade de Letras 11 727 099
Edifício histórico da Reitoria 11 370 893
Edifícios da Faculdade de Desporto 10 559 235
Edifícios da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 9 316 434
Edifícios da Faculdade de Arquitetura 7 489 502
Edifícios da Faculdade de Direito 6 026 134
Edifícios da Faculdade de Medicina Dentária 5 466 580
Edifícios da Faculdade de Belas Artes 5 366 667
Edifícios da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação 4 514 991
Edifício "Parcauto" 4 402 580
Edifícios do Jardim Botânico 4 142 970
Edifícios do Centro de Desporto 2 257 129
Edifício do ex-IBMC 2 086 907
Edifícios do IPATIMUP 1 983 404
Edifício Abel Salazar (parte Reitoria) 1 910 738
Edifício do Planetário do Porto 1 229 143
Outros edifícios 5 360 737

Total 296 697 157
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Ativos fixos tangíveis em curso 

Os Ativos fixos tangíveis em curso a 31 de dezembro de 2021 incluem um conjunto de obras e empreitadas da 

Reitoria, das Unidades Orgânicas e dos Serviços Autónomos, bem como bens móveis em curso, identificados no 

quadro seguinte: 

 

 

6. LOCAÇÕES 

Em 31 de dezembro de 2021, a U.Porto apresentava os seguintes valores relativos a bens em regime de locação 

operacional:  

Em Euros

Ativos fixos tangíveis - Ativos fixos tangíveis em curso 2021

Obras no Estádio Universitário 2 884 403
Obras na Faculdade de Belas Artes 2 649 964
Obras na Residência Universitária Alberto Amaral 2 645 507
Obras no edifício "Parcauto" 986 411
Projeto de reabilitação do Parque Central da Asprela 936 417
Obras em edifícios da Faculdade de Economia 564 188
Obras em edifícios da Faculdade de Letras 364 043
Obras em edifícios da Faculdade de Ciências 339 136
Obras na Residência Universitária do Campo Alegre 319 281
Obras no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar 295 608
Obras na Residência Universitária Novais Barbosa 247 558
Obras no edifício histórico da Reitoria 217 688
Projeto de reabilitação do edifício Abel Salazar 193 274
Obras na Faculdade de Arquitetura 167 284
Equipamento e material básico e administrativo em curso 127 063
Obras no Jardim Botânico 95 077
Projeto para adaptação do edifício na Travessa da Carvalhosa 80 494
Obras na Faculdade de Desporto 73 668
Obras no edifício da U.Porto no Largo do Professor Abel Salazar 24 502
Obras na Faculdade de Farmácia 21 184
Obras na Faculdade de Engenharia 17 948
Obras diversas 51 049

Total 13 301 747

Em Euros

Pagamentos 
mínimos

Pagamentos 
mínimos

Até 1 
ano

Entre 1 e 
5 anos

Total

Viatura 64-ZH-22 (REIT) 47 671 11 540 24 899 11 918 10 854 22 772

Viatura 70-ZO-73 (FMUP) 14 595 4 865 10 014 4 581 - 4 581

Equipamento de impressão (FMDUP) 30 832 5 345 26 715 4 117 - 4 117

Equipamento de impressão (CDUP) 5 664 1 935 3 012 1 888 764 2 652

Total 98 763 23 685 64 640 22 504 11 618 34 122

Bens locados
Valor do 
contrato

Pagamentos efetuados acumulados Futuros pagamentos 
mínimosPeríodo Acumulado
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8. PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 

Durante o período findo a 31 de dezembro de 2021, o movimento ocorrido na quantia escriturada das Propriedades 

de investimento foi o seguinte: 

 

Durante 2021, o movimento ocorrido no valor das Propriedades de investimento, as depreciações do período e os 

rendimentos do período foram os seguintes: 

 

As depreciações do período totalizaram 58.629 Euros. Os rendimentos do período referentes a Edifícios e outras 

construções e a Outras propriedades de investimento correspondem às rendas dos imóveis da U.Porto, enquanto os 

relativos a Terrenos e recursos naturais respeitam aos direitos de superfície constituídos pela U.Porto a favor da 

UPTEC, do INESC TEC e do Instituto de Pernambuco. 

 

 

 

 

 

 

Em Euros

Quantia 
bruta

Depreciações 
acumuladas

Quantia 
escriturada

Quantia 
bruta

Depreciações 
acumuladas

Quantia 
escriturada

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

Terrenos e recursos naturais 10 279 491 - 10 279 491 10 279 491 - 10 279 491

Edifícios e outras construções 5 549 875 (2 439 621) 3 110 254 5 549 875 (2 489 453) 3 060 422
Outras propriedades de 
investimento

1 330 375 (460 099) 870 276 1 330 375 (468 895) 861 480

Propriedades de investimento em 
curso

18 046 - 18 046 18 046 - 18 046

Total 17 177 787 (2 899 720) 14 278 067 17 177 787 (2 958 348) 14 219 439

Rubricas
Início do período Final do período

Em Euros

Depreciações 
do período

Rendas Outros

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

Terrenos e recursos naturais 10 279 491 - 10 279 491 - 64 001

Edifícios e outras construções 3 110 254 (49 832) 3 060 422 50 159 -
Outras propriedades de 
investimento

870 276 (8 796) 861 480 59 371 -

Propriedades de investimento em 
curso

18 046 - 18 046 - -

Total 14 278 067 (58 629) 14 219 439 109 530 64 001

Rendimentos do 
período

Variações               
(Mod. Custo)

Rubricas
Quantia 

escriturada 
inicial

Quantia 
escriturada 

final
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COMPOSIÇÃO DAS PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 

Terrenos e recursos naturais 

Destacam-se os seguintes valores de terrenos, classificados em Propriedades de investimento, a 31 de dezembro de 

2021: 

 

Edifícios e outras construções e Outras propriedades de investimento 

Destacam-se os seguintes valores de edifícios e outros, classificados em Propriedades de investimento, a 31 de 

dezembro de 2021: 

 

 

Em Euros

Propriedades de investimento - Terrenos e recursos naturais 2021

Terreno para Parque Ciência e Tecnologia 2 750 000
Terreno a norte FEUP onde está implementado o INEGI 2 070 600
Terreno a norte FEUP onde está implementado o INESC-TEC 1 056 000
Terreno da Casa Primo Madeira (Círculo Universitário) 991 800
Terreno do Curso Jornalismo e C.Comunicação 829 250
Terreno a norte FEUP onde está implementado o ISR 672 550
Terreno do edifício p/ org. autónomos p/ fins específicos 
complementares à formação escolar (Ex-Química)

570 421

Terreno da "Casa Pernambuco" 394 750
Terreno do Pólo das Taipas 280 500
Terreno dos andares na Rua de José Falcão - 5º Andar 243 250
Terreno da casa na Rua do Campo Alegre - Casa 5 181 920
Terreno a nascente da AEFEUP 168 850
Terreno da casa na Rua dos Mercadores - Casa 2 52 200
Terreno da casa na Rua dos Mercadores - Casa 1 17 400

Total 10 279 491

Em Euros

Propriedades de investimento - Ed e out const e Out prop inv 2021

Edifício do Curso Jornalismo e C.Comunicação 1 926 566

Casa Primo Madeira (Círculo Universitário) 861 480
Edifício p/ org. autónomos p/ fins específicos 
complementares à formação escolar (Ex-Química)

383 087

Andares na Rua de José Falcão - 5º Andar 222 542

Edifício Pólo das Taipas 123 132

Quinta Burmester - Construção 3 131 940

Edifícios na Rua Barão de S. Cosme, n.º 35 112 683

Snack-Bar "Já Lá Foste" 100 440
Casa na Rua dos Mercadores - Casa 2 36 540

Casa na Rua dos Mercadores - Casa 1 12 180

Casa na Rua do Campo Alegre - Casa 5 11 313

Total 3 921 902
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10. INVENTÁRIOS 

Em 31 de dezembro de 2021, a rubrica de Inventários tinha a seguinte composição: 

 

 

Os movimentos ocorridos no período constam do quadro seguinte: 

 

As variações do período relativas a perdas por imparidade de inventários foram relevadas na rubrica de resultados 

“Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)”. Em 2021 os reforços ascenderam a 66.477 Euros 

e as reversões a 2.346 Euros. 

Os valores evidenciados em “Outras reduções de inventários” e “Outros aumentos de inventários” resultaram dos 

acertos de inventário efetuados na sequência das contagens físicas de existências levadas a cabo no final do período 

de relato, bem como de outros acertos, dos quais se destacaram as regularizações pela integração dos stocks da 

Clínica UPVet (ICBAS). 

O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas reconhecido em 2021 encontra-se evidenciado na 

coluna “Consumos/Gastos”, tendo totalizado 365.418 Euros. 

 

  

Em Euros

Mercadorias 1 342 679 (209 632) 1 133 047
Matérias-primas, 
subsidiárias                          
e de consumo

251 486 (46 718) 204 768

Total 1 594 165 (256 350) 1 337 815

Rubricas
Quantia       

bruta
Imparidade 
acumulada

Quantia 
recuperável

Em Euros

Compras 
líquidas

Consumos/ 
Gastos

Perdas por 
imparidade

Reversões de 
perdas por 
imparidade

Outras 
reduções de 
inventários

Outros 
aumentos de 
inventários

Mercadorias 1 148 947 86 794 (39 509) (64 912) 1 247 (13 776) 14 256 1 133 047
Matérias-primas, 
subsidiárias                          
e de consumo

177 343 318 291 (325 908) (1 564) 1 098 (55 339) 90 848 204 768

Total 1 326 290 405 085 (365 418) (66 477) 2 346 (69 116) 105 104 1 337 815

Quantia 
escriturada 

final
Rubricas

Quantia 
escriturada 

inicial

Movimentos no período
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13. RENDIMENTOS DE TRANSAÇÕES COM CONTRAPRESTAÇÃO 

 

IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E TAXAS 

Nos períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a rubrica de Impostos, contribuições e taxas evidenciava a 

seguinte composição: 

 

Os rendimentos provenientes de Impostos, contribuições e taxas elevaram-se a 39.985.191 Euros, apresentando 

como principal componente as Propinas, no montante de 37.379.751 Euros. Neste contexto, importa destacar a 

diminuição dos rendimentos de propinas relativos aos Cursos de 1.º ciclo (Licenciaturas) e aos Cursos de Mestrados 

Integrados, em resultado da redução do valor das propinas aprovado pela U.Porto para o ano letivo 2020/2021 e 

para o ano letivo 2021/2022 na sequência do estabelecido, respetivamente, no artigo 233.º e artigo 258.º da Lei do 

Orçamento do Estado para 2020 e da Lei de Orçamento do Estado para 2021. Em sentido oposto, refira-se o aumento 

dos rendimentos relativos aos Cursos de 2º ciclo (Mestrados), resultante do lançamento de novos mestrados e da 

realização de novas edições dos mestrados existentes, assim como dos rendimentos dos Cursos de 3º ciclo 

(Doutoramentos), devido a uma subida generalizada no número de estudantes a frequentar este ciclo de estudos. 

 

VENDAS 

Nos períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a rubrica de Vendas verificava a seguinte composição: 

 

Em Euros

Impostos, contribuições e taxas
Taxas 39 717 800 39 525 805

Emolumentos 1 035 170 1 011 271
Propinas 37 379 751 37 243 971
Outras 1 302 879 1 270 563

Multas e outras penalidades 267 392 272 138
Juros de mora 198 988 199 263
Outras multas e penalidades 68 403 72 875

Total 39 985 191 39 797 943

2021 2020

Em Euros

Vendas
Produtos alimentares e bebidas 580 128 533 591
Livraria, papelaria e artigos institucionais para venda 54 000 43 529
Outras mercadorias 610 266

Total 634 737 577 386

2021 2020
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A rubrica de Vendas compreende, fundamentalmente, as refeições nos estabelecimentos dos Serviços de Ação Social, 

que em 2021 ascenderam a 580.128 Euros. O período de confinamento obrigatório imposto em 2020 e 2021, 

conduziu ao encerramento da grande maioria das cantinas e, por conseguinte, a uma redução significativa das vendas 

de refeições face ao padrão habitual. 

 

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E CONCESSÕES 

Nos períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a rubrica de Prestações de serviços e concessões 

apresentava a seguinte composição: 

 

As Prestações de serviços e concessões ascenderam a 11.476.666 Euros. Apresentaram-se como principais 

subrubricas os Estudos, pareceres, projetos e consultadoria, no montante de 4.251.088 Euros, os Serviços 

laboratoriais, no montante de 2.689.677 Euros, os Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto, no montante 

de 1.332.340 Euros, os Serviços específicos do setor da educação, no montante de 1.048.285 Euros, assim como os 

Serviços específicos do setor da saúde, no montante de 1.000.094 Euros.  

A retoma gradual da atividade da U.Porto após os constrangimentos decorrentes da pandemia da COVID-19, 

conduziram a um acréscimo dos serviços prestados ao exterior que resultou, em grande medida, da celebração de 

Em Euros

Prestações de serviços e concessões
Serviços específicos do setor da saúde 1 000 094 882 944

Serviços clínicos, consultas e exames 1 000 094 882 944
Serviços específicos do setor da educação 1 048 285 978 243

Serviços de docência 523 328 445 016
Formação e inscrições em seminários/workshops 218 892 201 342
Serviços de investigação 289 300 326 843
Serviços educativos e culturais 16 765 5 042

Serviços específicos de outros setores 449 765 304 331
Serv. clínicos, consultas e exames - Veterinários 449 765 304 331

Concessões 52 718 46 477
Serviços de alojamento e de restauração 52 718 46 477

Estudos, pareceres, projetos e consultadoria 4 251 088 3 340 445
Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto 1 332 340 1 351 891

Alimentação e alojamento 931 539 1 002 857
Recintos desportivos 345 101 193 818
Museus e bibliotecas 32 596 112 213
Outros 23 105 43 004

Serviços laboratoriais 2 689 677 1 291 374
Outros serviços 652 697 473 224

Realização de trabalhos gráficos 33 729 31 177
Assistência técnica 101 681 40 780
Outros serviços 517 288 401 267

Total 11 476 666 8 668 929

2021 2020



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021   
 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS       253 

novos protocolos e contratos em 2021, em particular ao nível dos Serviços laboratoriais e dos Estudos, pareceres, 

projetos e consultadoria.  

 

OUTROS RENDIMENTOS  

Nos períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a rubrica de Outros rendimentos verificava a seguinte 

composição: 

 

Os Outros rendimentos totalizaram 7.954.959 Euros, destacando-se a subrubrica de Outros - Imputação de subsídios 

e transferências para investimentos, no montante de 4.246.854 Euros, que compreende os rendimentos relativos 

aos financiamentos afetos à aquisição de ativos, na proporção dos respetivos gastos de depreciação e de amortização 

durante a vida útil dos ativos.  

A subrubrica de Rendimentos em investimentos não financeiros, que totalizou 66.534 Euros, inclui os rendimentos 

relativos aos direitos de superfície constituídos pela U.Porto a favor da UPTEC, do INESC TEC e do Instituto de 

Pernambuco, num montante total de 64.001 Euros, enquanto que no ano anterior incluía também a mais-valia, no 

montante de 1.182.403 Euros, associada à alienação do imóvel relativo ao legado "Ventura Terra”. 

A subrubrica de Rendimentos nos restantes ativos financeiros refletia, em 2020, o rendimento resultante da partilha 

parcial de ativos na sequência da liquidação da AUP - Associação das Universidades Portuguesas, no montante de 

246.600 Euros, justificando-se assim a diminuição observada. 

 

 

 

Em Euros

Outros rendimentos
Rendimentos suplementares 1 405 010 1 217 655

Arrend. espaços e aluguer de equipamento 552 987 469 960
Royalties 76 893 143 694
Outros rendimentos suplementares 775 130 604 001

Recuperação de contas a receber 2 346 2 482
Ganhos em inventários 105 012 65 287
Rendimentos nos restantes ativos financeiros 835 246 600
Rendimentos em investimentos não financeiros 66 534 1 608 301
Outros 6 375 222 6 225 316

Correções relativas a períodos anteriores 2 075 322 1 653 343
Imputação subsídios e transf. p/ investimentos 4 246 854 4 565 917
Dif. câmbio favoráveis na atividade operacional 333 1 498
Outros não especificados 52 714 4 558

Total 7 954 959 9 365 642

2021 2020
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JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES OBTIDOS 

Nos períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a rubrica de Juros e rendimentos similares obtidos 

apresentava a seguinte composição: 

 

Os Juros e rendimentos similares obtidos ascenderam a 86.683 Euros, apresentando como principal componente os 

Juros obtidos, no montante de 86.408 Euros. Esta subrubrica compreende os juros bancários, no montante de 4.927 

Euros, e os juros dos suprimentos concedidos pela U.Porto à UPTEC, no montante de 80.641 Euros, de acordo com o 

estipulado no Plano de reembolso dos suprimentos e juros vencidos estabelecido no Contrato de pagamento de 

créditos resultantes de suprimentos. 

 

 

14. RENDIMENTOS DE TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO 

 

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CORRENTES OBTIDOS 

Nos períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a rubrica de Transferências e subsídios correntes obtidos 

evidenciava a seguinte composição: 

 

A rubrica de Transferências e subsídios correntes obtidos inclui a dotação do Orçamento do Estado atribuído à 

U.Porto relativa ao ano de 2021, no montante de 135.036.044 Euros, superior em 5.172.111 Euros face à atribuída 

em 2020, que se tinha cifrado em 129.863.933 Euros. 

Em Euros

Juros e rendimentos similares obtidos
Descontos de pronto pagamento obtidos 276 464
Juros obtidos 86 408 114 309

De depósitos à ordem 4 084 29 431
De depósitos a prazo 57 132
De outras aplicações financeiras 786 786
Outros juros 81 481 83 960

Total 86 683 114 773

2021 2020

Em Euros

Transferências e subsídios correntes obtidos
Transferências correntes - Orçamento de Estado 135 036 044 129 863 933
Transferências correntes - Apoios obtidos 40 837 611 34 102 771
Transferências correntes - Donativos 1 275 650 1 202 983

Total 177 149 305 165 169 687

2021 2020
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A rubrica de Transferências correntes - Apoios obtidos, no montante de 40.837.611 Euros reflete os rendimentos 

reconhecidos no âmbito dos contratos de financiamento de projetos, nomeadamente de investigação e de 

mobilidade e cooperação, nos quais a U.Porto participa. O acréscimo verificado é explicado fundamentalmente pelo 

incremento, em termos de execução, face a 2020, ano em que os fortes constrangimentos ao funcionamento da 

U.Porto provocados pela pandemia da COVID-19 tiveram reflexos negativos muito expressivos ao nível da 

concretização das atividades previstas.  

A rubrica relativa a Transferências correntes - Donativos ascendeu a 1.275.650 Euros. 

 

15. PROVISÕES  

Durante o período findo a 31 de dezembro de 2021, o movimento ocorrido na quantia escriturada das Provisões foi 

o seguinte:  

 

Após a reapreciação jurídica dos diversos processos judiciais em curso na U.Porto, para efeitos da prestação anual 

das contas, no período em análise foram reforçadas as provisões em 321.783 Euros e revertidas em 6.180 Euros, 

considerando-se assim que o montante de 933.192 Euros decorre de responsabilidades, de ocorrência provável, no 

âmbito dos processos judiciais em curso.  

 

17. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DE RELATO 

 

As Demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão pelo Conselho de Gestão a 24 de março de 2022. 

 

 

  

Em Euros

Reforços Reversões

Processos judiciais em curso 617 589 321 783 6 180 933 192

Total 617 589 321 783 6 180 933 192

Quantia 
escriturada 

final
Rubricas

Quantia 
escriturada 

inicial

Aumentos Diminuições
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18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

 

18.1 ATIVOS FINANCEIROS 

Durante o período findo a 31 de dezembro de 2021, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos Ativos 

financeiros foi o seguinte:  

 

A rubrica de Outros ativos financeiros no Ativo não corrente compreende a dívida da UPTEC, no montante de 

7.857.329 Euros, no âmbito do Contrato de pagamento de créditos resultantes de suprimentos celebrado entre a 

U.Porto e a UPTEC58, na sequência do Estudo de Viabilidade Económico-Financeiro59 desta entidade e das 

recomendações do Tribunal de Contas60. Esta rubrica inclui ainda o legado da FMUP, no montante de 15.890 Euros, 

aplicado sob a forma de Certificados de Renda Perpétua, no IGCP, E.P.E.. A coluna das “Outras diminuições” reflete 

o recebimento da UPTEC no montante de 206.772 Euros, de acordo com estipulado no respetivo Plano de reembolso 

dos suprimentos e juros vencidos, e a perda por justo valor, no montante de 5.254 Euros, relativa ao legado da FMUP. 

A rubrica de Outros ativos financeiros no Ativo corrente respeita ao legado da FAUP aplicado sob a forma de CEDIC, 

emitidos pelo IGCP, E.P.E, no montante de 255.257 Euros. 

                                                 
58 Datado de 14 de maio de 2020. 
59 Datado de 11 de outubro de 2019. 
60 Relatório de Auditoria n.º 14/2013 relativo à “Auditoria às relações técnicas, institucionais e financeiras da UP, UM e do IPP com entidades de 

direito privado”. 

Em Euros

Reversões de 
perdas por 
imparidade

Outros 
aumentos

Perdas por 
imparidade

Outras 
diminuições

Caixa e seus equivalentes
Caixa 9 780 - 7 675 - - 17 454
Depósitos bancários 118 012 409 - 5 312 559 - - 123 324 968

Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado
Ativo não corrente

Outros ativos financeiros 8 088 828 - - - (212 026) 7 876 802
Outras contas a receber 486 465 - 169 215 - (18 039) 637 642

Ativo corrente
Devedores por transferências e 
subsídios não reembolsáveis

142 686 175 - 22 813 437 - - 165 499 612

Devedores por empréstimos 
bonificados e sub. reembolsáveis

16 399 - - - (474) 15 925

Clientes, contribuintes e utentes 27 660 447 82 779 3 239 075 (612 843) - 30 369 457
Outras contas a receber 1 290 044 3 206 750 603 (7 283) (74 000) 1 962 570
Outros ativos financeiros 255 257 - - - - 255 257

Total 298 505 803 85 985 32 292 564 (620 126) (304 538) 329 959 687

Aumentos Diminuições
Quantia 

escriturada 
final

Rubricas
Quantia 

escriturada 
inicial
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18.2 PASSIVOS FINANCEIROS 

Durante o período findo a 31 de dezembro de 2021, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos Passivos 

financeiros foi o seguinte:  

 

As rubricas de Financiamentos obtidos no Passivo não corrente e no Passivo corrente, respetivamente, no montante 

de 292.998 Euros e de 15.421 milhares de Euros, respeitam ao subsídio reembolsável contratualizado no âmbito do 

POSEUR, relativo ao projeto EE+@FLUP – Promoção de uma maior eficiência e sustentabilidade energética na 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, cujos reembolsos estão previstos ocorrer entre 2022 e 2032.  

  

Em Euros

Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado
Passivo não corrente

Financiamentos obtidos 308 893 - (15 895) 292 998
Outras contas a pagar - 1 550 - 1 550

Passivo corrente
Credores por transferências e subsídios não 
reembolsáveis

234 417 - (146 180) 88 236

Fornecedores 821 106 53 825 - 874 931
Financiamentos obtidos - 15 421 - 15 421
Fornecedores de investimentos 626 884 - (517 306) 109 577
Outras contas a pagar 37 138 645 3 291 438 (560 486) 39 869 596

Total 39 129 945 3 362 234 (1 239 868) 41 252 310

Diminuições
Quantia 

escriturada 
final

Rubricas
Quantia 

escriturada 
inicial

Aumentos
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18.3 PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS 

Em 31 de dezembro de 2021, as entidades nas quais a U.Porto detinha participações financeiras, os movimentos 

ocorridos no período, bem como a respetiva informação financeira disponível, reportada à data de relato, consta do 

quadro seguinte: 

 

  

Em Euros

Compras Outros Alienações Outras Ano
Cap. Próp./ 

Fund. patrim.
Resultado 

líquido

Participações de capital - MEP 7 502 403 288 727 705 578 - (879 365) 7 617 343

INEGI 42,53% 4 164 964 - 208 872 - - 4 373 836 2020 10 284 119 259 716

INESC TEC 50,99% 2 714 478 - 298 951 - - 3 013 429 2020 5 909 844 26 373

Loja UP 100,00% 225 449 - 4 628 - - 230 078 2020 230 078 4 628

NET - 397 511 - 193 127 - (590 639) - -        - -

UPTEC 100,00% - 288 727 - - (288 727) - 2020 (658 798) 199 213

Participações de capital - ao custo 6 803 285 4 375 5 634 834 (75 091) - 12 367 404

ADENE 0,19% 2 993 - - - - 2 993 2020 25 068 715 6 470 564

AdEPorto 0,31% 625 - - - - 625 2020 330 610 3 306

AIFF 0,93% 500 - - - - 500 2018 7 969 3 066

APCTP 2,94% 9 976 - - - - 9 976 2020 8 082 930 (60 988)

APD 19,12% 450 207 - - - - 450 207 2020 3 882 199 24 944

+Atlantic Colab 6,94% 2 500 - - - - 2 500 2020 (86 344) (120 806)

AUP - 49 880 - - - - 49 880 -        - -

BERD 0,0004% 30 - - - - 30 2020 7 903 656 (1 618 151)

BIOREF Colab - 5 500 - - - - 5 500 -        - -

BUILT Colab 5,56% 12 500 - - - - 12 500 2020 191 754 (33 246)

CECOLAB - - - 5 000 - - 5 000 -        - -

CENTI 9,52% 50 000 - - - - 50 000 2020 5 972 596 210 848

CESAE 2,86% 14 982 - - - - 14 982 2019 754 507 (443 095)

Colab4Food - 3 000 - - - - 3 000 -        - -

Data Colab - - 2 500 - - - 2 500 -        - -

FCEER 13,78% 4 133 - - - - 4 133 2020 182 867 14 337

FEEDINOV Colab - 2 500 1 875 - - - 4 375 -        - -

FIMS 100,00% 2 567 881 - 5 629 834 - - 8 197 716 2020 3 296 686 (140 768)

Fluidinova - 91 - - (91) - - -        - -

FPA 0,04% 4 988 - - - - 4 988 2020 10 179 443 (37 542)

Fundação AEP 0,65% 25 000 - - - - 25 000 2020 3 786 946 (53 368)

IDARN 2,09% 6 000 - - - - 6 000 2019 597 419 508

INESC 16,55% 3 065 000 - - - - 3 065 000 2020 24 405 519 217 182

MORE Colab 3,65% 5 000 - - - - 5 000 2020 333 608 114 821

NET4CO2 Colab 10,00% 5 000 - - - - 5 000 2020 369 985 103 915

PBS 13,87% 420 000 - - - - 420 000 2020 8 751 983 (420 736)

PROMONET - 75 000 - - (75 000) - - -        - -

Vasco da Gama Colab 22,22% 20 000 - - - - 20 000 2020 137 407 47 407

Total 14 305 688 293 102 6 340 412 (75 091) (879 365) 19 984 746

Últimas contas disponíveis

Rubricas
Fração 
capital 

detidoa 

Quantia 
escriturada 

inicial

Aumentos Diminuições Quantia 
escriturada 

final
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Nas “Participações de capital - MEP”, as colunas de “Aumentos – Outros”, no total de 705.578 Euros, e de 

“Diminuições – Outras”, no montante de 288.727 Euros, refletem os ajustamentos nas participações do INEGI, do 

INESC TEC, da Loja UP, da NET e da UPTEC, em função dos respetivos fundos patrimoniais e resultados, derivados da 

aplicação do método de equivalência patrimonial. A coluna “Diminuições – Outras” reflete ainda a regularização da 

participação na NET, no montante de 590.639 Euros, resultante da liquidação desta entidade. A coluna “Aumentos - 

Compras” traduz o aumento da participação na UPTEC, pelo montante de 288.727 Euros, na sequência da renúncia 

da APCTP à qualidade de associada, passando assim a U.Porto a deter 100% desta entidade.  

Nas “Participações de capital - ao custo”, a coluna “Aumentos - Compras” respeita à participação da U.Porto em 

CoLABs (Data Colab e FEEDINOV), no montante total de 4.375 Euros. A coluna “Aumentos – Outros”, no montante 

de 5.634.834 Euros, reflete o aumento da participação na FIMS, no montante de 5.629.834 Euros, em contrapartida 

da transferência dos imóveis integrados no património da U.Porto, provenientes da herança de Maria José Marques 

da Silva Martins e David Moreira da Silva, para esta entidade, assim como a regularização da participação no 

CECOLAB, que não se encontrava relevada pela U.Porto, no montante de 5.000 Euros. A coluna “Diminuições – 

Alienações” evidencia as regularizações das participações na Fluidinova e na PROMONET, no montante total de 

75.091 Euros, na sequência da alienação destas entidades. 

 

20. DIVULGAÇÃO DE PARTES RELACIONADAS 

 

20.1 DIVULGAÇÃO DE CONTROLO 

 

A listagem das entidades controladas apresenta-se a seguir: 

 

 

  

Direto Indireto

I3Sa Porto 51,61% 51,61%

INEGIa Porto 42,53% 42,53%

INESC TECa Porto 50,99% 50,99%

Loja UPa Porto 100,00% 100,00%

NET Porto - -

PBSa Matosinhos 13,87% 13,87%

Promonet Porto - -

UPTEC Porto 100,00% 100,00%
a Dados aferidos em sede da consolidação de contas relativa a 2020

% Controloa

SedeDesignação



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021   
 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS       260 

20.2 DIVULGAÇÃO DE TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS 

As transações ocorridas em 2021 com as partes relacionadas, no que se refere a rendimentos e gastos, foram como 

se segue:  

 

 

As transações evidenciadas em Fornecimentos e serviços externos com o i3S e o INEB, nos montantes negativos de 

respetivamente, 232.849 Euros e 51.915 Euros, respeitaram, essencialmente, à recuperação de gastos diversos de 

2021 relativos ao edifício i3S efetuada pela Reitoria. Já as transações evidenciadas na mesma rubrica com PBS, no 

Em Euros

Entidade
Impostos, 

contribuições 
e taxas

Vendas
Prest. 

serviços e 
concessões

Outros 
rendi-

mentos

Juros e 
rend. 

similares 
obtidos

CIIMAR - - 9 460 689 -
IBMC - - 21 973 256 145 -
IC 470 71 99 843 9 521 -
ICETA 470 - 12 601 27 803 -
IHRH - - 22 064 1 307 -
INEB 470 - - 112 682 -
INEGI - - 296 006 5 045 -
INESC TEC - - 829 605 141 708 -
IPATIMUP - - 97 665 138 291 -
ISPUP - - 2 036 7 071 -
LEMC - - 34 194 3 391 -
Loja UP - 2 493 - 3 498 -
PBS 5 852 - 550 407 73 779 -
UPTEC - - 9 000 21 060 80 641

Em Euros

Entidade

Custo das 
mer. vend. e 

das mat. 
consumidas

Fornec. 
serviços 
externos

Gastos 
com 

pessoal

Transf. e 
subsídios 

concedidos

Outros 
gastos

APD - - - - 95 000
CAUP - - - 1 375 -
CIIMAR - 2 600 240 39 333 10 167
I3S - (232 849) - - (305)
IBMC - 146 111 375 7 000 2 541
IC 27 36 292 1 720 - 115
ICETA - 46 231 - 24 788 4 231
IHRH - 7 858 - - -
INEB - (51 915) 20 22 875 9 646
INEGI - 83 850 (29 591) - 7 875
INESC TEC - 89 413 (25 293) 10 000 52 632
IPATIMUP - 441 873 - - 11 006
ISPUP - 20 982 347 537 - 14 101
Loja UP 1 985 20 983 - - 16
PBS - (2 012) - - 685
UPTEC - 419 209 - - -
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montante negativo de 2.012 Euros, incluíram a recuperação de gastos efetuada pela Reitoria relativa ao 

licenciamento e manutenção do Sistema Integrado ALEPH – 2021, no montante 1.955 Euros. 

As transações evidenciadas em Gastos com pessoal com o INEGI, no montante negativo de 29.591 Euros, respeitaram 

à cedência de pessoal da FEUP no âmbito do desenvolvimento dos projetos Hybrid-BioVGE e InterLynk. As transações 

evidenciadas em Gastos com pessoal com o INESC TEC, no montante negativo de 25.293 Euros, respeitaram, 

fundamentalmente, à cedência de pessoal da FEUP no âmbito do suporte às atividades do Programa UTAustin - 

Portugal.  

Em 31 de dezembro de 2021, os saldos com as partes relacionadas eram os seguintes:  

 

As remunerações auferidas pelo Conselho de Gestão em 2021, assim como os honorários do Fiscal Único, detalham-

se no quadro que se segue: 

 

Em Euros

Entidade

Dev. por 
transferências e 

subsídios não 
reembolsáveis

Clientes, 
contribuintes e 

utentes

Outras 
contas a 
receber

Forne-     
cedores 

Outras 
contas a 

pagar

CIIMAR 120 746 - 707 701 - (83 093)
I3S 81 528 - 284 064 - -
IBMC 227 012 247 275 565 (984) (1 047 419)
IC - 15 729 - - -
ICETA 45 745 336 5 788 - (153 006)
IHRH - 0,2 - - -
INEB 103 613 - 114 427 (1 229) (450 860)
INEGI 192 296 - 39 077 - (77 397)
INESC TEC 716 596 - 40 009 - (234 370)
IPATIMUP 38 759 175 90 448 - (572 167)
ISPUP 93 179 - 8 130 - (61 365)
LEMC - - 49 - -
Loja UP - 2 578 - - -
PBS - - 58 320 - -
UPTEC - - 195 757 - (5 297)

Em Euros

Cargo
Número de 

pessoas

Presidente (Reitor) 1 44 107 1

Diretor 1 45 137 1

Vice-Reitor 1 40 915 1

Administrador 1 33 816 1

Fiscal Único 1 52 872 2

Total 5 216 848
1 Remuneração líquida anual
2 Honorários anuais (sem IVA)

Remuneração
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23. OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES PARA MELHOR COMPREENSÃO DA SITUAÇÃO 

FINANCEIRA E DOS RESULTADOS DO PERÍODO: 

 

CLIENTES, CONTRIBUINTES E UTENTES 

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a rubrica de Clientes, contribuintes e utentes tinha a seguinte composição: 

 

 

OUTRAS CONTAS A RECEBER  

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a rubrica de Outras contas a receber tinha a seguinte composição: 

 

Em Euros

Clientes, contribuintes e utentes
Clientes 2 600 004 1 748 136

Conta corrente 2 600 004 1 748 136
Cobrança duvidosa 947 911 929 329
Perdas por imparidade acumuladas (947 911) (929 329)

Estudantes 27 639 155 25 788 409
Conta corrente 27 639 155 25 788 409
Cobrança duvidosa 8 962 713 8 541 853
Perdas por imparidade acumuladas (8 962 713) (8 541 853)

Outros utentes 130 299 123 901
Conta corrente 130 299 123 901
Cobrança duvidosa 360 503 350 754
Perdas por imparidade acumuladas (360 503) (350 754)

Total 30 369 457 27 660 447

31/12/2021 31/12/2020

Em Euros

Outras contas a receber
Ativo não corrente 637 642 486 465

Devedores por contratos de cedência 233 924 64 709
Outros devedores (outros) 403 718 421 756

Ativo corrente 1 962 570 1 290 044
Adiantamentos a fornecedores 80 120 11 158
Adiantamentos a fornecedores de investimentos 15 714 22 794
Cauções entregues a terceiros 72 710 72 710
Devedores por acréscimos de rendimentos 345 653 245 863
Devedores por contratos de cedência 140 868 93 586
Pessoal 23 815 83 575
Outros devedores (por transferências) 28 866 36 025
Outros devedores (outros) 2 286 654 1 752 084
Perdas por imp. acumuladas - Outros devedores (1 031 828) (1 027 751)

2 600 212 1 776 509

31/12/2021 31/12/2020
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A rubrica de Outras contas a receber, no montante de 2.600.212 Euros inclui, na subrubrica Outros devedores 

(outros), que ascende a 2.286.654 Euros, maioritariamente, valores a receber de entidades do Grupo U.Porto. 

 

ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a rubrica de Estado e outros entes públicos tinha a seguinte composição: 

 

 

DIFERIMENTOS 

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a rubrica de Diferimentos ativos tinha a seguinte composição: 

 

 

  

Em Euros

A receber A pagar A receber A pagar

Estado e outros entes públicos
Retenção de impostos sobre rendimentos - 2 205 441 - 2 309 064
Imposto sobre o valor acrescentado 143 082 686 542 928 413 596
Contribuições para sistemas de proteção social e 
subsistemas de saúde

- 2 720 112 - 2 727 567

Outras tributações - 196 - 121
Total 143 082 5 612 290 928 5 450 347

31/12/2021 31/12/2020

Em Euros

Diferimentos ativos
Ativo não corrente 34 849 58 149

Outros gastos a reconhecer 34 849 58 149
Ativo corrente 1 184 665 947 566

Fornecimentos e serviços 935 802 694 514
Material de escritório 105 892 102 671
Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos 
pessoais

95 864 123 277

Medicamentos e artigos para a saúde 251 371
Artigos de consumo alimentar e conexos 1 434 529
Outros materiais 7 229 8 227
Outros gastos a reconhecer 38 193 17 976

Total 1 219 514 1 005 715

31/12/2021 31/12/2020
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Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a rubrica de Diferimentos passivos tinha a seguinte composição: 

 

A rubrica de Diferimentos passivos, no montante de 155.223.977 Euros, respeita aos rendimentos a reconhecer em 

períodos futuros que, na sua maioria, no montante de 127.932.582 Euros, compreende os financiamentos afetos a 

despesas correntes e à depreciação e amortização de ativos que serão transferidos para resultados, através do seu 

reconhecimento como rendimento, na proporção, respetivamente, dos correspondentes gastos incorridos e dos 

gastos de depreciação e de amortização dos ativos durante a vida do projeto. Esta rubrica inclui ainda o montante 

de 25.890.679 Euros relativo às propinas faturadas em 2021, cujo rendimento será reconhecido em 2022.  

 

FORNECEDORES 

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a rubrica de Fornecedores tinha a seguinte composição: 

 

 

 

 

 

 

 

Em Euros

Diferimentos passivos
Passivo não corrente 619 207 513 128

Acordos de concessão de serviços - Serviços de 
alojamento e de restauração

233 924 64 709

Outros rendimentos diferidos 385 283 448 420
Passivo corrente 154 604 770 142 460 676

Propinas 25 890 679 25 236 640
Acordos de concessão de serviços - Serviços de 
alojamento e de restauração

121 740 68 410

Transferências e subsídios correntes obtidos 127 932 582 116 558 119
Prestações de serviços 83 035 78 463
Outros rendimentos diferidos 576 733 519 045

Total 155 223 977 142 973 804

31/12/2021 31/12/2020

Em Euros

Fornecedores 

Fornecedores 874 931 821 106

Total 874 931 821 106

31/12/2021 31/12/2020
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OUTRAS CONTAS A PAGAR 

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a rubrica de Outras contas a pagar tinha a seguinte composição: 

 

Com referência a 31 de dezembro de 2021, a rubrica de Outras contas a pagar evidenciava um saldo de 39.871.146 

Euros, compreendendo as remunerações e correspondentes encargos a pagar aos trabalhadores da U.Porto em 

2022, relativamente às férias e subsídio de férias referentes ao trabalho prestado em 2021, no valor de 22.083.134 

Euros, bem como a dívida a entidades parceiras no âmbito de contratos de financiamento, no montante de 

16.176.850 Euros. 

 

TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE 

Em 2021 e 2020, a rubrica Trabalhos para a própria entidade tinha a seguinte composição: 

 

A rubrica de trabalhos para a própria entidade, no montante de 12.000 Euros, respeita ao projeto de criação e 

execução de uma instalação artística, efetuada pela FBAUP, no âmbito das comemorações dos 46 anos do ICBAS. 

 

 

 

Em Euros

Outras contas a pagar
Passivo não corrente 1 550 -

Cauções recebidas de terceiros 1 550 -
Passivo corrente 39 869 596 37 138 645

Cauções recebidas de terceiros 281 174 214 550
Credores por acréscimos de gastos 23 107 690 22 113 055
Credores por subscrições não liberadas 108 600 108 600
Pessoal 30 181 27 905
Outros credores (por transferências) 16 176 850 13 948 948
Outros credores (outros) 165 101 725 587

Total 39 871 146 37 138 645

31/12/2021 31/12/2020

Em Euros

Trabalhos para a própria entidade
Projeto de reabilitação do edifício da FEP - 42 984
Projeto de reabilitação da cantina para cafetaria do 
edifício principal da FEP

- 3 150

Projeto de criação e execução de uma instalação artística 
no âmbito das comemorações dos 46 anos do ICBAS

12 000 -

12 000 46 134

2021 2020
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TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS 

Em 2021 e 2020, a rubrica Transferências e subsídios concedidos tinha a seguinte composição: 

 

As Transferências e subsídios concedidos totalizaram 8.784.683 Euros, destacando-se a subrubrica de Transferências 

correntes - Apoios concedidos – Famílias, no montante de 7.853.467 Euros, que compreende, fundamentalmente, 

as transferências para bolseiros de investigação, as transferências para bolseiros no âmbito de projetos de 

mobilidade, bem como os apoios concedidos pela U.Porto. Para a redução observada muito contribuiu o decréscimo 

verificado nas transferências para bolseiros, em concreto a bolseiros de investigação, fundamentalmente, na FEUP, 

decorrente da substituição de contratos de bolsa por contratos de trabalho de investigadores, no âmbito das medidas 

para estimular o emprego científico e tecnológico, e da alteração do Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT, 

que fixou regras mais restritas para a contratação. De destacar ainda a FCUP, na qual, para além da alteração do 

referido regulamento, se verificou um decréscimo do número de bolseiros pela entrada na fase final de uma grande 

parte dos projetos da FCT e pela dificuldade de recrutamento para a área de ciência de computadores.  

 

  

Em Euros

Transferências e subsídios concedidos
Transf. correntes  - Apoios concedidos - Setor público 9 325 187 516
Transf. correntes  - Apoios concedidos - Setor privado 898 948 686 017
Transf. correntes  - Apoios concedidos - Exterior 22 944 8 000
Transf. correntes  - Apoios concedidos - Famílias 7 853 467 8 972 086

Total 8 784 683 9 853 619

2021 2020
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GASTOS COM PESSOAL 

Em 2021 e 2020, a rubrica de Gastos com pessoal tinha a seguinte composição: 

 

Os Gastos com pessoal elevaram-se a 164.155.886 Euros. As alterações legislativas aplicáveis aos trabalhadores da 

U.Porto continuam a conduzir a um acréscimo dos gastos com pessoal, nomeadamente as medidas destinadas a 

estimular o emprego científico e tecnológico, assim como as regularizações no âmbito do PREVPAP. Para o aumento 

dos gastos com pessoal acresce o impacto de fatores, tais como, a contratação de investigadores não doutorados 

para a execução, desenvolvimento e participação em projetos de investigação e desenvolvimento, o aumento de 

docentes correspondentes a pessoal docente especialmente contratado, bem como o aumento de não docentes, 

resultante sobretudo de alterações de posicionamento remuneratório na sequência da avaliação de desempenho do 

biénio 2019/2020 e de um reforço no que se refere a pessoal dirigente e a técnicos superiores, incluindo técnicos 

superiores com contratos financiados. De destacar ainda o aumento dos gastos relativos a colaborações técnicas e 

especializadas face a 2020. 

 
  

Em Euros

Gastos com pessoal
Remunerações dos órgãos sociais e de gestão 787 847 779 084
Remunerações do pessoal 132 550 357 127 926 018
Indemnizações 196 883 152 552
Encargos sobre remunerações 29 411 723 28 491 858
Acidentes no trabalho e doenças profissionais 174 157 155 681
Gastos de ação social - 218
Outros gastos com o pessoal 257 124 228 602
Outros encargos sociais 777 795 631 370

Total 164 155 886 158 365 382

2021 2020
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FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 

Em 2021 e 2020, a rubrica de Fornecimentos e serviços externos tinha a seguinte composição: 

 

 

 

Em Euros

Fornecimentos e serviços externos
Subcontratos e parcerias 610 066 566 310
Serviços especializados 17 214 763 13 874 059

Trabalhos especializados 8 506 438 6 270 668
Publicidade, comunicação e imagem 105 551 111 779
Vigilância e segurança 2 670 257 2 503 608
Honorários 3 082 970 2 454 429
Comissões 8 905 8 242
Conservação e reparação 2 467 608 2 229 193
Outros serviços especializados 373 034 296 140

Materiais de consumo 5 918 026 5 695 933
Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido 326 898 284 570
Livros e documentação técnica 5 047 5 314
Material de escritório 255 994 222 268
Artigos para oferta e de publicidade e divulgação 212 588 217 103
Material de educação, cultura e recreio 344 520 245 237
Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais 332 563 727 458
Medicamentos e artigos para a saúde 1 906 4 440
Produtos químicos e de laboratórios 3 357 211 2 981 954
Outros materiais diversos de consumo 1 081 300 1 007 589

Energia e fluidos 3 802 706 4 049 563
Eletricidade 2 730 631 2 843 605
Combustíveis e lubrificantes 41 029 35 791
Água 492 986 572 459
Outros 538 060 597 708

Deslocações, estadas e transportes 356 913 401 950
Deslocações e estadas 312 132 357 776
Transportes de pessoal 11 568 6 156
Transportes de mercadorias e outros bens vendidos 3 324 3 467
Outros 29 889 34 551

Serviços diversos 5 140 407 4 950 217
Rendas e alugueres 618 397 662 052
Comunicação 180 816 178 811
Seguros 154 022 167 202
Royalties 813 381 841 390
Contencioso e notariado 1 213 265
Despesas de representação dos serviços 79 252
Limpeza, higiene e conforto 2 570 335 2 409 087
Outros serviços 802 164 691 158

Total 33 042 882 29 538 031

2021 2020
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A rubrica de Fornecimentos e serviços externos ascendeu a 33.042.882 Euros. Apresentou como principais 

subrubricas os Encargos com as instalações (Eletricidade, Limpeza, higiene e conforto, Vigilância e segurança, Água 

e Outros fluídos), no montante de 9.002.269 Euros, os Trabalhos especializados, no montante de 8.506.438 Euros, 

os Produtos químicos e de laboratórios, no montante de 3.357.211 Euros, os Honorários, no montante de 3.082.970 

Euros, a Conservação e reparação, no montante de 2.467.608 Euros, e os Outros materiais diversos de consumo, no 

montante de 1.081.300 Euros. O acréscimo generalizado dos gastos com Fornecimentos e serviços externos justifica-

se pelo contexto de retoma progressiva da atividade letiva e não letiva da U.Porto em 2021, bem como pela 

aceleração na execução dos projetos financiados face a 2020. 

 

OUTROS GASTOS  

Em 2021 e 2020, a rubrica de Outros gastos tinha a seguinte composição: 

 

A rubrica de Outros gastos ascendeu a 3.004.639 Euros, destacando-se a subrubrica Outros - Correções relativas a 

períodos anteriores, no montante de 2.220.797 Euros, na qual se encontram relevadas as correções desfavoráveis 

ao resultado da U.Porto relacionadas com períodos anteriores, nomeadamente, as regularizações no âmbito de 

projetos. A subrubrica Outros – Quotizações, no montante de 364.276 Euros, reflete os gastos com as quotizações 

periódicas de participação da U.Porto em entidades diversas. 

  

Em Euros

Outros gastos
Impostos e taxas 149 136 117 462
Perdas em inventários 66 266 47 545
Gastos nos restantes investimentos financeiros - 35 703
Gastos em investimentos não financeiros 122 740 6 551
Outros 2 666 498 2 206 770

Correções relativas a períodos anteriores 2 220 797 1 768 491
Donativos - 1 972
Quotizações 364 276 335 642
Ofertas e amostras de inventários 10 375 14 204
Dif. câmbio desfavoráveis ativ. operacional 5 143 5 532
Outros não especificados 65 908 80 930

Total 3 004 639 2 414 030

2021 2020
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JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS 

Em 2021 e 2020, a rubrica de Juros e gastos similares suportados tinha a seguinte composição: 

 

A rubrica de Juros e gastos similares suportados totalizou 279.753 Euros. A subrubrica de Outros juros ascendeu a 

276.124 Euros e inclui, essencialmente, os gastos relativos a serviços bancários suportados pela U.Porto. 

 

Em Euros

Juros e gastos similares suportados
Juros e encargos suportados 279 633 244 164

Juros de locação financeira e concessões - 174
Juros tributários 3 509 64
Outros juros 276 124 243 926

Outros gastos de financiamento 120 -
Total 279 753 244 164

2021 2020
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9. DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS            

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL  

 
  



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021   
 

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS                    272 

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL (CONTINUAÇÃO) 
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DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA 
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DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA 
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS 

As presentes demonstrações orçamentais são apresentadas de acordo com a NCP 26 – Contabilidade de Relato 

Orçamental, estabelecida pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro (SNC-AP).  

O SNC-AP introduziu o conceito de plano de contas multidimensional para que a mesma estrutura de codificação 

possa promover a comparabilidade da informação financeira e orçamental entre as entidades públicas, fazendo parte 

dele o quadro de correspondência entre as rubricas orçamentais e as contas do plano de contas multidimensional. A 

UniLEO definiu, no Manual de Implementação do SNC-AP, a correspondência entre os códigos da classificação 

económica da receita e da despesa, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro, e as rubricas das 

demonstrações orçamentais. Da mesma forma, as fontes de financiamento foram associadas em quatro grandes 

grupos: Receitas gerais, Receitas próprias, União Europeia e Empréstimos.  

No que respeita à receita, o circuito inclui as fases da liquidação, da anulação e do recebimento, tendo passado a 

existir o reconhecimento de montantes a liquidar em anos futuros. Na despesa, incluem-se as fases do cabimento, 

do compromisso, da obrigação, do pagamento e da reposição abatida ao pagamento, tendo passado a existir o 

reconhecimento de obrigações em anos futuros.  

Relativamente às despesas com pessoal, os descontos e retenções inerentes ao processamento das remunerações 

(caso da Autoridade Tributária e Aduaneira, Segurança Social, Caixa Geral de Aposentações e ADSE, entre outros) 

relevam-se como despesa no momento do seu pagamento. 

Em 2019, tendo por base a experiência de implementação do SNC-AP em 2018, a UniLEO, em articulação com a CNC, 

procedeu à revisão do plano de contas multidimensional e do plano de contas do Ministério das Finanças, bem como 

das rubricas das demonstrações orçamentais.  

Em 2020, a entrada em vigor dos diplomas que estabeleceram as medidas excecionais e temporárias relacionadas 

com o combate aos efeitos da COVID-19, designadamente, o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março61, levou a 

que fosse necessário clarificar e estabelecer procedimentos de índole orçamental ou associados.  

De modo a viabilizar a identificação das dotações e das despesas relacionadas com o combate e a mitigação dos 

efeitos da COVID-19, a DGO, através da Circular Série A n.º 139862, de 8 de abril de 2020, procedeu à criação de duas 

medidas com o objetivo de inscrever e imputar todas as dotações e despesas efetuadas neste âmbito: 

o Medida 095 – “Contingência COVID 2019 - prevenção, contenção, mitigação e tratamento” – para as 

despesas diretamente decorrentes, no domínio da prevenção, contenção, mitigação e tratamento da 

infeção epidemiológica;  

                                                 
61 Estabeleceu as medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus – COVID-19. 
62 Instruções aplicáveis à execução orçamental no âmbito do COVID-19 (que complementam os normativos do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de 

março). 
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o Medida 096 – “Contingência COVID 2019 – garantir normalidade” - despesas indiretamente decorrentes dos 

constrangimentos causados pela pandemia e que se relacionem com a reposição da normalidade 

administrativa do funcionamento das instituições. 

Os procedimentos para a execução das verbas relativas aos novos instrumentos financeiros enquadrados no 

“Next Generation  EU”, que no caso da U.Porto, corresponde ao PRR, foram estabelecidos pela Circular Série A n.º 

140063, de 8 de fevereiro de 2021, nomeadamente a medida e a fonte de financiamento criadas especificamente 

para o efeito:  

o Medida 102 – “Plano de Recuperação e Resiliência”; 

o Fonte  de  financiamento 483 - “Instrumentos de Recuperação e Resiliência”. 

No final do ano, foi ainda divulgado o Guia de Operações Final de Ano – PRR - Operações orçamentais de final do ano 

no âmbito das dotações do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), datado de 20 de dezembro. 

 

O Anexo às demonstrações orçamentais é composto pelo conjunto de elementos que a seguir se apresentam, de 

acordo com a numeração sequencial definida no SNC-AP. Os mapas cuja numeração é omissa não são aplicáveis ou 

a sua apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações orçamentais. Os mapas da Contratação 

administrativa (5.1 Situação dos contratos e 5.2 Adjudicações por tipo de procedimento), preparados por entidade 

constitutiva, por serem muito extensos, não foram incluídos no presente documento, por se entender que não seriam 

relevantes para a leitura das demonstrações orçamentais.   

Todos os valores encontram-se expressos em Euros. 

                                                 
63 Divulga as instruções aplicáveis à execução orçamental de 2021. 
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1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA 
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2. ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. OPERAÇÕES DE TESOURARIA 
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5. TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS 

 

5.1. TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS – DESPESA 
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5.1. TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS – DESPESA (CONTINUAÇÃO) 
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5.2. TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS – RECEITA 
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5.2.  TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS – RECEITA (CONTINUAÇÃO) 
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10. FISCALIZAÇÃO 

RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO 
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS 
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS (CONTINUAÇÃO) 
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS (CONTINUAÇÃO) 
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS (CONTINUAÇÃO) 
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ANEXO I – LABORATÓRIOS ASSOCIADOS E PROJETOS ESTRUTURADOS U.PORTO 

Acrónimo Designação LA Instituição Proponente 
Instituição Gestão 

Principal 
Participantes 

ALiCE 
Laboratório Associado para a 

Engenharia Química 

Laboratório de Engenharia 
de Processos, Ambiente, 
Biotecnologia e Energia 

(LEPABE) 

Faculdade de Engenharia 
da Universidade do Porto 

LEPABE (FEUP), LSRE-LCM 
(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 40. LABORATÓRIOS ASSOCIADOS COM ENVOLVIMENTO U.PORTO 

(CONTINUA) 
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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 Trás-os-
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 40. LABORATÓRIOS ASSOCIADOS COM ENVOLVIMENTO U.PORTO (CONTINUAÇÃO) 
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Áreas temática Projeto UI coordenadora Outras UIs envolvidas 

Ambiente e 
Sustentabilidade 

Healthy & ValorFOOD LAQV/REQUIMTE n.d. 

Healthy Waters LSRE-LCM/FEUP LEPABE; CEFT; CIIE 

SHS - Soil health surrounding former mining areas: 
characterization, risk analysis, and intervention 

ICT/FCUP CERENA, CIQUP, IS-UP, I2ADS 

S4Hort_Soil&Food GreenUPorto CIQUP; LEPABE; LSRE-LCM 

H2Innovate - Development of Sustainable Materials for 
Water Splitting: an integrated study from cradle to 
grave 

CIQUP/FCUP GreenUPorto; ICT; IFIMUP 

SNAP - Sustainable Management and Control of Agro-
Production Systems 

CMUP/FCUP GreenUPorto, ICT, SYSTEC 

Ocean3R- Reduce pressures, restore and regenerate 
the NW-Portuguese ocean and waters 

CIIMAR n.d. 

DECARBONIZE -Desenvolvimento de estratégias e 
políticas para aplicações de energia e não-energia para 
a neutralidade Carbónica das cidades através da 
digitalização para os cidadãos e a sociedade 

INESC TEC LAETA 

ClimActiC – CidadaniaPeloClima - Criando Pontes entre 
Cidadania e Ciência para a Adaptação Climática 

CIIE/FPCEUP CF-UM-UP, CPUP, LSRE-LCM 

HyGreen&LowEmissions- Tackling Climate Change 
Impacts: the role of Green Hydrogen production, 
storage and use, together with low emissions energy 
systems 

CEFT/FEUP LEPABE, LSRE-LCM, CEF.UP 

2SMART- Engineered Smart materials for Smart citizens LEPABE/FEUP LSRE-LCM, CEFT, I2ADS 

Saúde 

IMAGE– Individualized gastric adenocarcinoma early 
diagnosis and improved patients’ survival: from liquid 
biopsies to a comprehensive management approach 

CINTESIS/FMUP UnIC 

CANCER THERAPY - Cancer Research on Therapy 
Resistance: From Basic Mechanisms to Novel Targets 

i3S n.d. 

SexHealth & ProstateCancer- Determinantes 
Psicobiológicos da Saúde Sexual em Homens com 
Cancro da Próstata 

CPUP/FPCEUP CINTESIS 

Mobilidade 
Inteligente 

DynamiCITY - Fostering Dynamic Adaptation of Smart 
Cities to Cope with Crises and Disruptions 

LIACC/FEUP CITTA, SYSTEC 

QUADRO 41. PROJETOS ESTRUTURADOS FINANCIADOS PELA CCDRN NO ÂMBITO DO HORIZONTE EUROPA COM ENVOLVIMENTO U.PORTO 
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ANEXO II – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DAS ENTIDADES CONSTITUTIVAS  

Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto  
 Em Euros

31/12/2021 31/12/2020

ATIVO
Ativo não corrente

Ativos  fixos  tangíveis 13 086 738 13 101 809
Propriedades de investimento -                            -                            
Ativos  intangíveis 12 278 19
Participações financeiras -                            -                            
Di ferimentos -                            -                            
Outros  ativos  financeiros -                            -                            
Outras  contas  a receber -                            -                            

13 099 016 13 101 828

Ativo corrente
Inventários 303 963 330 413
Devedores  por transferências  e subs ídios  não reembols áveis 2 265 401 2 201 531
Devedores  por emprés timos  boni ficados  e subs ídios  reembolsáveis -                            -                            
Cl ientes, contribuintes  e utentes 779 617 804 739
Estado e outros  entes  públ icos -                            -                            
Outras  contas  a receber 315 778 194 258
Diferimentos 22 066 11 118
Outros  ativos  financeiros 255 257 255 257
Caixa  e depós itos 1 487 499 1 198 462

5 429 581 4 995 777

Total do Ativo 18 528 597 18 097 605

PATRIMÓNIO LÍQUIDO
Patrimóni o/Capi ta l 1 400 820 1 400 820
Reservas -                            -                            
Resultados  trans i tados (1 178 149) (1 327 983)
Ajustamentos  em ati vos  financeiros -                            -                            
Outras  variações  no patri mónio l íquido 14 310 127 14 224 353
Resultado l íquido do período 245 946 149 834

Total do Património Líquido 14 778 745 14 447 024

PASSIVO
Passivo não corrente

Provi sões 20 000 -                            
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Di ferimentos -                            -                            
Outras  contas  a pagar -                            -                            

20 000 -                            

Passivo corrente
Credores  por transferências  e subs ídios  não reembolsáveis -                            -                            
Fornecedores  744 -                            
Estado e outros  entes  públ icos 170 031 165 733
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Fornecedores  de inves timentos -                            -                            
Outras  contas  a pagar 809 796 675 152
Diferimentos 2 749 280 2 809 696

3 729 852 3 650 582

Total do Passivo 3 749 852 3 650 582

Total do Património Líquido e Passivo 18 528 597 18 097 605

RUBRICAS
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Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto  

 
Em Euros

2021 2020

Impostos , contribuições  e taxas 1 038 676 1 075 738
Vendas 6 011 4 617
Prestações de serviços  e conces sões 63 184 82 925
Trans ferências  e subsídios  correntes  obtidos 4 499 254 4 058 127
Rendimentos/Gas tos  imputados  de enti dades  controladas , associadas                                                       
e  empreendimentos  conjuntos

-                            -                            

Traba lhos  para  a  própria  enti dade -                            46 134
Cus to das  mercadorias  vendidas  e das  matérias  consumidas (4 986) (3 910)
Fornecimentos e serviços  externos (621 019) (548 109)
Gastos  com pessoal (4 466 680) (4 368 173)
Trans ferências  e subsídios  concedidos (8 250) (18 926)
Prestações socia is (480) (2 988)
Imparidade de inventários  e a tivos  biológicos  (perdas /reversões) (23 222) (272)
Imparidade de dívidas  a receber (perdas /reversões) (19 236) (3 045)
Provi sões  (aumentos /reduções) (20 000) -                            
Aumentos /reduções  de justo va lor -                            -                            
Outros  rendimentos 62 118 58 851
Outros  gastos (45 866) (31 453)

Resultados antes de depreciações e resultados financeiros 459 503 349 514

Gastos /reversões de depreciação e amorti zação (201 784) (188 546)
Resultado operacional (antes de resultados financeiros) 257 720 160 967

Juros  e rendimentos  s imi lares  obtidos 1 050 1 182
Juros  e gastos  s imi lares  suportados (12 824) (12 315)

Resultado líquido do período 245 946 149 834

RENDIMENTOS E GASTOS
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Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto 
 

Em Euros

2021 2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Recebimentos  de cl ientes 141 990 105 188
Recebimentos  de trans ferências  e subsídios  correntes 4 233 819 4 037 359
Recebimentos  de utentes 1 004 309 1 033 387
Pagamentos  a  fornecedores (610 642) (589 768)
Pagamentos  ao pess oa l (4 448 750) (4 376 317)
Pagamentos  de trans ferências  e s ubsídios (8 320) (18 926)
Pagamentos  de pres tações  socia i s (3 468) -                            

Caixa gerada pelas operações 308 938 190 922
Pagamento/recebimento do Imposto s obre o rendimento (1) (12)
Outros  recebimentos /pagamentos (27 590) (24 146)

Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) 281 347 166 764

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:

Ativos  fixos  tangíveis (188 915) (111 241)
Ativos  intangíveis (12 835) -                            
Propriedades de investimento -                            -                            
Inves timentos  fi nancei ros -                            -                            

Recebimentos provenientes de:
Ativos  fixos  tangíveis -                            42 984
Ativos  intangíveis -                            -                            
Propriedades de investimento -                            -                            
Inves timentos  fi nancei ros -                            -                            
Outros  ativos -                            -                            
Trans ferências  de capi ta l 138 436 270 110
Juros  e rendimentos  s imi lares 801 2 589

Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) (62 513) 204 442

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:

Financiamentos  obti dos 27 933 27 933
Outras  operações de financiamento 42 270 -                            

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Juros  e gastos  s imi lares -                            -                            

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c) 70 203 27 933

Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) 289 037 399 139
Caixa e seus equivalentes no início do período 1 453 719 1 054 580

Caixa e seus equivalentes no fim do período 1 742 756 1 453 719

RUBRICAS
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Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto 
 

Em Euros

31/12/2021 31/12/2020

ATIVO
Ativo não corrente

Ativos  fixos  tangíveis 9 466 127 9 553 390
Propriedades de investimento -                            -                            
Ativos  intangíveis 1 268 10
Participações financeiras -                            -                            
Di ferimentos -                            -                            
Outros  ativos  financeiros -                            -                            
Outras  contas  a receber -                            -                            

9 467 396 9 553 399

Ativo corrente
Inventários 63 504 62 211
Devedores  por transferências  e subs ídios  não reembols áveis 1 380 827 1 202 451
Devedores  por emprés timos  boni ficados  e subs ídios  reembolsáveis -                            -                            
Cl ientes, contribuintes  e utentes 977 546 971 223
Estado e outros  entes  públ icos -                            -                            
Outras  contas  a receber 554 479 2 928
Diferimentos 7 572 -                            
Outros  ativos  financeiros -                            -                            
Caixa  e depós itos 873 777 584 511

3 857 705 2 823 324

Total do Ativo 13 325 101 12 376 724

PATRIMÓNIO LÍQUIDO
Patrimóni o/Capi ta l 326 361 326 361
Reservas -                            -                            
Resultados  trans i tados (1 725 770) (1 655 634)
Ajustamentos  em ati vos  financeiros -                            -                            
Outras  variações  no patri mónio l íquido 10 815 490 10 809 473
Resultado l íquido do período 318 318 (70 696)

Total do Património Líquido 9 734 399 9 409 504

PASSIVO
Passivo não corrente

Provi sões -                            -                            
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Di ferimentos -                            -                            
Outras  contas  a pagar 1 550 -                            

1 550 -                            

Passivo corrente
Credores  por transferências  e subs ídios  não reembolsáveis 16 013 -                            
Fornecedores  25 832 31 124
Estado e outros  entes  públ icos 117 286 124 949
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Fornecedores  de inves timentos 585 979
Outras  contas  a pagar 818 688 803 671
Diferimentos 2 610 749 2 006 496

3 589 152 2 967 220

Total do Passivo 3 590 702 2 967 220

Total do Património Líquido e Passivo 13 325 101 12 376 724

RUBRICAS
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Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto 
 

Em Euros

2021 2020

Impostos , contribuições  e taxas 1 318 525 1 344 855
Vendas 2 901 2 719
Prestações de serviços  e conces sões 64 470 60 953
Trans ferências  e subsídios  correntes  obtidos 3 699 023 3 251 910
Rendimentos/Gas tos  imputados  de enti dades  controladas , associadas                                                       
e  empreendimentos  conjuntos

-                            -                            

Traba lhos  para  a  própria  enti dade 12 000 -                            
Cus to das  mercadorias  vendidas  e das  matérias  consumidas (1 571) (1 051)
Fornecimentos e serviços  externos (446 971) (465 978)
Gastos  com pessoal (4 156 448) (4 129 037)
Trans ferências  e subsídios  concedidos (23 196) (36 824)
Prestações socia is (2 240) (522)
Imparidade de inventários  e a tivos  biológicos  (perdas /reversões) 1 247 (106)
Imparidade de dívidas  a receber (perdas /reversões) (12 485) (17 892)
Provi sões  (aumentos /reduções) -                            -                            
Aumentos /reduções  de justo va lor -                            -                            
Outros  rendimentos 148 816 204 501
Outros  gastos (76 189) (80 706)

Resultados antes de depreciações e resultados financeiros 527 884 132 822

Gastos /reversões de depreciação e amorti zação (201 090) (195 035)
Resultado operacional (antes de resultados financeiros) 326 794 (62 213)

Juros  e rendimentos  s imi lares  obtidos -                            -                            
Juros  e gastos  s imi lares  suportados (8 477) (8 483)

Resultado líquido do período 318 318 (70 696)

RENDIMENTOS E GASTOS
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Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto 

Em Euros

2021 2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Recebimentos  de cl ientes 108 001 90 202
Recebimentos  de trans ferências  e subsídios  correntes 3 610 539 3 302 282
Recebimentos  de utentes 1 339 350 1 384 780
Pagamentos  a  fornecedores (465 679) (473 206)
Pagamentos  ao pess oa l (4 157 803) (4 112 751)
Pagamentos  de trans ferências  e s ubsídios (23 196) (36 824)
Pagamentos  de pres tações  socia i s (1 560) (779)

Caixa gerada pelas operações 409 651 153 704
Pagamento/recebimento do Imposto s obre o rendimento -                            -                            
Outros  recebimentos /pagamentos (45 532) (11 431)

Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) 364 119 142 273

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:

Ativos  fixos  tangíveis (113 794) (91 937)
Ativos  intangíveis (1 353) -                            
Propriedades de investimento -                            -                            
Inves timentos  fi nancei ros -                            -                            

Recebimentos provenientes de:
Ativos  fixos  tangíveis -                            -                            
Ativos  intangíveis -                            -                            
Propriedades de investimento -                            -                            
Inves timentos  fi nancei ros -                            -                            
Outros  ativos -                            -                            
Trans ferências  de capi ta l -                            -                            
Juros  e rendimentos  s imi lares -                            -                            

Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) (115 147) (91 937)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:

Financiamentos  obti dos -                            -                            
Outras  operações de financiamento 40 294 2 850

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Juros  e gastos  s imi lares -                            -                            

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c) 40 294 2 850

Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) 289 266 53 186
Caixa e seus equivalentes no início do período 584 511 531 325

Caixa e seus equivalentes no fim do período 873 777 584 511

RUBRICAS
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Em Euros

31/12/2021 31/12/2020

ATIVO
Ativo não corrente

Ativos  fixos  tangíveis 59 685 468 58 463 325
Propriedades de investimento -                            -                            
Ativos  intangíveis 42 251 55 287
Participações financeiras 159 003 143 328
Diferimentos -                            -                            
Outros  ativos  financeiros -                            -                            
Outras  contas  a receber 34 964 64 709

59 921 686 58 726 648

Ativo corrente
Inventários -                            -                            
Devedores  por transferências  e subs ídios  não reembols áveis 29 294 290 27 448 192
Devedores  por emprés timos  boni ficados  e subs ídios  reembolsáveis -                            -                            
Cl ientes, contribuintes  e utentes 4 142 997 3 651 118
Estado e outros  entes  públ icos -                            -                            
Outras  contas  a receber 3 127 588 540 979
Diferimentos 41 125 39 699
Outros  ativos  financeiros -                            -                            
Caixa  e depós itos 8 472 373 10 491 299

45 078 374 42 171 287

Total do Ativo 105 000 059 100 897 935

PATRIMÓNIO LÍQUIDO
Patrimóni o/Capi ta l 1 265 347 1 265 347
Reservas -                            -                            
Resultados  trans i tados 2 307 774 2 608 599
Ajustamentos  em ati vos  financeiros 105 750 90 780
Outras  variações  no patri mónio l íquido 65 546 951 65 720 048
Resultado l íquido do período 1 056 295 (300 825)

Total do Património Líquido 70 282 117 69 383 950

PASSIVO
Passivo não corrente

Provi sões -                            -                            
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Di ferimentos 34 964 64 709
Outras  contas  a pagar -                            -                            

34 964 64 709

Passivo corrente
Credores  por transferências  e subs ídios  não reembolsáveis -                            -                            
Fornecedores  35 284 -                            
Estado e outros  entes  públ icos 796 622 898 624
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Fornecedores  de inves timentos 46 017 -                            
Outras  contas  a pagar 4 924 421 5 043 381
Diferimentos 28 880 635 25 507 271

34 682 979 31 449 277

Total do Passivo 34 717 942 31 513 985

Total do Património Líquido e Passivo 105 000 059 100 897 935

RUBRICAS
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Em Euros

2021 2020

Impostos , contribuições  e taxas 5 014 236 4 773 578
Vendas -                            -                            
Prestações de serviços  e conces sões 791 696 560 607
Trans ferências  e subsídios  correntes  obtidos 23 526 378 22 599 929
Rendimentos/Gas tos  imputados  de enti dades  controladas , associadas                                                       
e  empreendimentos  conjuntos

705 749

Traba lhos  para  a  própria  enti dade -                            -                            
Cus to das  mercadorias  vendidas  e das  matérias  consumidas -                            -                            
Fornecimentos e serviços  externos (3 218 561) (3 039 846)
Gastos  com pessoal (22 264 898) (21 642 548)
Trans ferências  e subsídios  concedidos (1 163 750) (1 828 611)
Prestações socia is (38 787) (68 144)
Imparidade de inventários  e a tivos  biológicos  (perdas /reversões) -                            -                            
Imparidade de dívidas  a receber (perdas /reversões) (30 515) (19 947)
Provi sões  (aumentos /reduções) -                            -                            
Aumentos /reduções  de justo va lor -                            -                            
Outros  rendimentos 789 482 679 963
Outros  gastos (237 640) (484 763)

Resultados antes de depreciações e resultados financeiros 3 168 347 1 530 967

Gastos /reversões de depreciação e amorti zação (2 080 566) (1 808 818)
Resultado operacional (antes de resultados financeiros) 1 087 780 (277 852)

Juros  e rendimentos  s imi lares  obtidos 122 1 598
Juros  e gastos  s imi lares  suportados (31 607) (24 571)

Resultado líquido do período 1 056 295 (300 825)

RENDIMENTOS E GASTOS
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Em Euros

2021 2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Recebimentos  de cl ientes 980 102 845 108
Recebimentos  de trans ferências  e subsídios  correntes 21 420 859 22 828 507
Recebimentos  de utentes 4 564 033 4 285 198
Pagamentos  a  fornecedores (3 261 055) (3 243 434)
Pagamentos  ao pess oa l (22 272 293) (21 415 345)
Pagamentos  de trans ferências  e s ubsídios (1 243 403) (1 587 307)
Pagamentos  de pres tações  socia i s (38 787) (66 954)

Caixa gerada pelas operações 149 457 1 645 773
Pagamento/recebimento do Imposto s obre o rendimento (26) (226)
Outros  recebimentos /pagamentos (477 055) (231 811)

Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) (327 624) 1 413 736

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:

Ativos  fixos  tangíveis (2 915 717) (1 222 956)
Ativos  intangíveis (17 562) (5 963)
Propriedades de investimento -                            -                            
Inves timentos  fi nancei ros -                            (1 000)

Recebimentos provenientes de:
Ativos  fixos  tangíveis -                            -                            
Ativos  intangíveis -                            -                            
Propriedades de investimento -                            -                            
Inves timentos  fi nancei ros -                            -                            
Outros  ativos -                            76 923
Trans ferências  de capi ta l 1 111 198 123 063
Juros  e rendimentos  s imi lares 122 15 252

Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) (1 821 959) (1 014 682)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:

Financiamentos  obti dos -                            -                            
Outras  operações de financiamento 130 657 2 980

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Juros  e gastos  s imi lares -                            -                            

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c) 130 657 2 980

Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) (2 018 926) 402 034
Caixa e seus equivalentes no início do período 10 491 299 10 089 265

Caixa e seus equivalentes no fim do período 8 472 373 10 491 299

RUBRICAS
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Em Euros

31/12/2021 31/12/2020

ATIVO
Ativo não corrente

Ativos  fixos  tangíveis 6 473 424 6 612 655
Propriedades de investimento -                            -                            
Ativos  intangíveis 1 087 1 232
Participações financeiras 1 000 1 000
Diferimentos -                            -                            
Outros  ativos  financeiros -                            -                            
Outras  contas  a receber -                            -                            

6 475 511 6 614 887

Ativo corrente
Inventários 163 -                            
Devedores  por transferências  e subs ídios  não reembols áveis 287 685 406 413
Devedores  por emprés timos  boni ficados  e subs ídios  reembolsáveis -                            -                            
Cl ientes, contribuintes  e utentes 391 368 363 832
Estado e outros  entes  públ icos -                            -                            
Outras  contas  a receber 311 582 624 726
Diferimentos 2 019 4 502
Outros  ativos  financeiros -                            -                            
Caixa  e depós itos 3 292 331 3 150 499

4 285 149 4 549 971

Total do Ativo 10 760 660 11 164 858

PATRIMÓNIO LÍQUIDO
Patrimóni o/Capi ta l 1 505 483 1 505 483
Reservas 273 859 273 859
Resultados  trans i tados 2 044 703 1 931 493
Ajustamentos  em ati vos  financeiros -                            -                            
Outras  variações  no patri mónio l íquido 5 782 417 6 161 667
Resultado l íquido do período (9 901) 113 209

Total do Património Líquido 9 596 561 9 985 712

PASSIVO
Passivo não corrente

Provi sões -                            -                            
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Di ferimentos -                            -                            
Outras  contas  a pagar -                            -                            

-                            -                            

Passivo corrente
Credores  por transferências  e subs ídios  não reembolsáveis -                            -                            
Fornecedores  1 908 1 415
Estado e outros  entes  públ icos 57 534 55 568
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Fornecedores  de inves timentos -                            -                            
Outras  contas  a pagar 354 107 332 735
Diferimentos 750 549 789 429

1 164 099 1 179 146

Total do Passivo 1 164 099 1 179 146

Total do Património Líquido e Passivo 10 760 660 11 164 858

RUBRICAS
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Em Euros

2021 2020

Impostos , contribuições  e taxas 556 898 538 011
Vendas 29 -                            
Prestações de serviços  e conces sões 27 391 35 983
Trans ferências  e subsídios  correntes  obtidos 1 866 938 1 737 226
Rendimentos/Gas tos  imputados  de enti dades  controladas , associadas                                                       
e  empreendimentos  conjuntos

-                            -                            

Traba lhos  para  a  própria  enti dade -                            -                            
Cus to das  mercadorias  vendidas  e das  matérias  consumidas (25) -                            
Fornecimentos e serviços  externos (382 900) (318 681)
Gastos  com pessoal (1 825 804) (1 678 910)
Trans ferências  e subsídios  concedidos (22 087) (35 505)
Prestações socia is (1 559) (475)
Imparidade de inventários  e a tivos  biológicos  (perdas /reversões) -                            -                            
Imparidade de dívidas  a receber (perdas /reversões) (9 971) (522)
Provi sões  (aumentos /reduções) -                            -                            
Aumentos /reduções  de justo va lor -                            -                            
Outros  rendimentos 14 861 2 444
Outros  gastos (17 050) (12 969)

Resultados antes de depreciações e resultados financeiros 206 721 266 602

Gastos /reversões de depreciação e amorti zação (214 521) (153 960)
Resultado operacional (antes de resultados financeiros) (7 799) 112 642

Juros  e rendimentos  s imi lares  obtidos 1 829 4 233
Juros  e gastos  s imi lares  suportados (3 931) (3 666)

Resultado líquido do período (9 901) 113 209

RENDIMENTOS E GASTOS
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Em Euros

2021 2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Recebimentos  de cl ientes 51 672 18 781
Recebimentos  de trans ferências  e subsídios  correntes 1 794 014 1 701 973
Recebimentos  de utentes 562 761 545 976
Pagamentos  a  fornecedores (377 229) (322 835)
Pagamentos  ao pess oa l (1 814 251) (1 669 762)
Pagamentos  de trans ferências  e s ubsídios (22 087) (35 505)
Pagamentos  de pres tações  socia i s (2 034) -                            

Caixa gerada pelas operações 192 845 238 629
Pagamento/recebimento do Imposto s obre o rendimento (59) (457)
Outros  recebimentos /pagamentos (4 245) (12 966)

Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) 188 541 225 205

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:

Ativos  fixos  tangíveis (104 330) (585 621)
Ativos  intangíveis (338) (1 397)
Propriedades de investimento -                            -                            
Inves timentos  fi nancei ros -                            -                            

Recebimentos provenientes de:
Ativos  fixos  tangíveis -                            -                            
Ativos  intangíveis -                            -                            
Propriedades de investimento -                            -                            
Inves timentos  fi nancei ros -                            -                            
Outros  ativos -                            38 462
Trans ferências  de capi ta l -                            -                            
Juros  e rendimentos  s imi lares 1 461 13 037

Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) (103 207) (535 519)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:

Financiamentos  obti dos 41 317 41 317
Outras  operações de financiamento 15 182 1 101

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Juros  e gastos  s imi lares -                            -                            

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c) 56 499 42 418

Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) 141 832 (267 896)
Caixa e seus equivalentes no início do período 3 150 499 3 418 395

Caixa e seus equivalentes no fim do período 3 292 331 3 150 499

RUBRICAS
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Em Euros

31/12/2021 31/12/2020

ATIVO
Ativo não corrente

Ativos  fixos  tangíveis 21 154 449 21 002 998
Propriedades de investimento -                            -                            
Ativos  intangívei s 39 386 26 399
Participações financeiras -                            -                            
Di ferimentos -                            -                            
Outros  ativos  financeiros -                            -                            
Outras  contas  a receber -                            -                            

21 193 835 21 029 397

Ativo corrente
Inventários 121 349 138 418
Devedores  por transferências  e s ubs ídios  não reembolsáveis 2 670 473 2 343 791
Devedores  por empréstimos  boni fi cados e s ubs ídi os  reembolsáveis -                            -                            
Cl ientes, contribui ntes  e utentes 1 180 234 1 135 759
Estado e outros  entes  públ i cos -                            -                            
Outras  contas  a receber 363 593 286 725
Diferimentos 11 641 13 768
Outros  ativos  financeiros -                            -                            
Cai xa  e depós itos 5 057 622 4 012 620

9 404 912 7 931 080

Total do Ativo 30 598 747 28 960 477

PATRIMÓNIO LÍQUIDO
Patrimóni o/Capi ta l -                            -                            
Reservas -                            -                            
Resultados  trans i tados 1 925 046 1 295 085
Ajustamentos em ativos  financeiros -                            -                            
Outras  variações  no património l íqui do 23 182 769 23 254 708
Resultado l íquido do período 1 142 290 633 369

Total do Património Líquido 26 250 105 25 183 162

PASSIVO
Passivo não corrente

Provi sões -                            -                            
Financiamentos  obtidos -                            -                            
Di ferimentos -                            -                            
Outras  contas  a pagar -                            -                            

-                            -                            

Passivo corrente
Credores  por trans ferências  e subs ídios  não reembolsáveis 10 613 10 613
Fornecedores  13 135 -                            
Estado e outros  entes  públ i cos 141 154 199 052
Financiamentos  obtidos -                            -                            
Fornecedores  de investimentos -                            -                            
Outras  contas  a pagar 768 026 613 725
Diferimentos 3 415 714 2 953 924

4 348 642 3 777 314

Total do Passivo 4 348 642 3 777 314

Total do Património Líquido e Passivo 30 598 747 28 960 477

RUBRICAS
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Em Euros

2021 2020

Impostos , contribuições  e taxas 1 708 978 1 660 295
Vendas 1 813 2 242
Prestações de serviços  e conces sões 100 852 40 324
Trans ferências  e subsídios  correntes  obtidos 4 920 196 4 447 574
Rendimentos/Gas tos  imputados  de enti dades  controladas , associadas                                                       
e  empreendimentos  conjuntos

-                            -                            

Traba lhos  para  a  própria  enti dade -                            -                            
Cus to das  mercadorias  vendidas  e das  matérias  consumidas (1 305) (1 548)
Fornecimentos e serviços  externos (858 618) (859 047)
Gastos  com pessoal (4 272 951) (4 341 342)
Trans ferências  e subsídios  concedidos (38 179) (58 493)
Prestações socia is (4 584) (3 056)
Imparidade de inventários  e a tivos  biológicos  (perdas /reversões) (26 623) 1 640
Imparidade de dívidas  a receber (perdas /reversões) (29 446) (13 512)
Provi sões  (aumentos /reduções) -                            -                            
Aumentos /reduções  de justo va lor -                            -                            
Outros  rendimentos 248 623 116 281
Outros  gastos (170 956) (13 846)

Resultados antes de depreciações e resultados financeiros 1 577 799 977 513

Gastos /reversões de depreciação e amorti zação (426 781) (336 397)
Resultado operacional (antes de resultados financeiros) 1 151 018 641 116

Juros  e rendimentos  s imi lares  obtidos 1 385 2 115
Juros  e gastos  s imi lares  suportados (10 114) (9 862)

Resultado líquido do período 1 142 290 633 369

RENDIMENTOS E GASTOS
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Em Euros

2021 2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Recebimentos  de cl ientes 237 028 137 033
Recebimentos  de trans ferências  e subsídios  correntes 4 956 436 4 518 326
Recebimentos  de utentes 1 612 549 1 642 216
Pagamentos  a  fornecedores (861 947) (878 279)
Pagamentos  ao pess oa l (4 377 781) (4 331 758)
Pagamentos  de trans ferências  e s ubsídios (38 179) (58 493)
Pagamentos  de pres tações  socia i s (4 584) (1 557)

Caixa gerada pelas operações 1 523 523 1 027 488
Pagamento/recebimento do Imposto s obre o rendimento (20) (151)
Outros  recebimentos /pagamentos 2 273 41 676

Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) 1 525 776 1 069 013

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:

Ativos  fixos  tangíveis (536 584) (148 242)
Ativos  intangíveis (23 825) (26 470)
Propriedades de investimento -                            -                            
Inves timentos  fi nancei ros -                            -                            

Recebimentos provenientes de:
Ativos  fixos  tangíveis -                            -                            
Ativos  intangíveis -                            -                            
Propriedades de investimento -                            -                            
Inves timentos  fi nancei ros -                            -                            
Outros  ativos -                            -                            
Trans ferências  de capi ta l -                            10 768
Juros  e rendimentos  s imi lares 1 078 3 852

Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) (559 331) (160 091)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:

Financiamentos  obti dos 34 479 34 479
Outras  operações de financiamento 44 078 1 046

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Juros  e gastos  s imi lares -                            -                            

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c) 78 557 35 525

Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) 1 045 002 944 446
Caixa e seus equivalentes no início do período 4 012 620 3 068 174

Caixa e seus equivalentes no fim do período 5 057 622 4 012 620

RUBRICAS
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Em Euros

31/12/2021 31/12/2020

ATIVO
Ativo não corrente

Ativos  fixos  tangíveis 8 617 690 8 649 908
Propriedades de investimento -                            -                            
Ativos  intangíveis 3 171 -                            
Participações financeiras -                            -                            
Di ferimentos -                            -                            
Outros  ativos  financeiros -                            -                            
Outras  contas  a receber -                            -                            

8 620 860 8 649 908

Ativo corrente
Inventários 16 781 16 068
Devedores  por transferências  e subs ídios  não reembols áveis 262 505 330 692
Devedores  por emprés timos  boni ficados  e subs ídios  reembolsáveis -                            -                            
Cl ientes, contribuintes  e utentes 790 113 817 300
Estado e outros  entes  públ icos -                            -                            
Outras  contas  a receber 248 635 321 191
Diferimentos 20 633 13 360
Outros  ativos  financeiros -                            -                            
Caixa  e depós itos 8 755 269 7 566 615

10 093 936 9 065 226

Total do Ativo 18 714 797 17 715 135

PATRIMÓNIO LÍQUIDO
Patrimóni o/Capi ta l 563 979 563 979
Reservas -                            -                            
Resultados  trans i tados 6 997 494 5 916 085
Ajustamentos  em ati vos  financeiros -                            -                            
Outras  variações  no patri mónio l íquido 8 276 020 8 536 026
Resultado l íquido do período 1 349 517 1 081 409

Total do Património Líquido 17 187 010 16 097 499

PASSIVO
Passivo não corrente

Provi sões -                            -                            
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Di ferimentos -                            -                            
Outras  contas  a pagar -                            -                            

-                            -                            

Passivo corrente
Credores  por transferências  e subs ídios  não reembolsáveis -                            -                            
Fornecedores  30 795 -                            
Estado e outros  entes  públ icos 52 199 81 842
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Fornecedores  de inves timentos -                            -                            
Outras  contas  a pagar 353 269 340 327
Diferimentos 1 091 524 1 195 467

1 527 786 1 617 636

Total do Passivo 1 527 786 1 617 636

Total do Património Líquido e Passivo 18 714 797 17 715 135

RUBRICAS
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Em Euros

2021 2020

Impostos , contribuições  e taxas 1 369 959 1 379 907
Vendas -                            -                            
Prestações de serviços  e conces sões 29 619 43 226
Trans ferências  e subsídios  correntes  obtidos 2 867 923 2 547 026
Rendimentos/Gas tos  imputados  de enti dades  controladas , associadas                                                       
e  empreendimentos  conjuntos

-                            -                            

Traba lhos  para  a  própria  enti dade -                            -                            
Cus to das  mercadorias  vendidas  e das  matérias  consumidas (1 172) (892)
Fornecimentos e serviços  externos (319 615) (339 735)
Gastos  com pessoal (2 376 304) (2 376 917)
Trans ferências  e subsídios  concedidos (22 991) (14 625)
Prestações socia is (1 299) (948)
Imparidade de inventários  e a tivos  biológicos  (perdas /reversões) -                            -                            
Imparidade de dívidas  a receber (perdas /reversões) (26 665) (31 858)
Provi sões  (aumentos /reduções) -                            -                            
Aumentos /reduções  de justo va lor -                            -                            
Outros  rendimentos 61 124 63 936
Outros  gastos (28 039) (12 191)

Resultados antes de depreciações e resultados financeiros 1 552 540 1 256 931

Gastos /reversões de depreciação e amorti zação (197 606) (174 594)
Resultado operacional (antes de resultados financeiros) 1 354 935 1 082 336

Juros  e rendimentos  s imi lares  obtidos 3 179 7 710
Juros  e gastos  s imi lares  suportados (8 596) (8 637)

Resultado líquido do período 1 349 517 1 081 409

RENDIMENTOS E GASTOS
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Em Euros

2021 2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Recebimentos  de cl ientes 38 747 58 350
Recebimentos  de trans ferências  e subsídios  correntes 2 847 964 2 536 001
Recebimentos  de utentes 1 342 716 1 409 855
Pagamentos  a  fornecedores (289 558) (394 704)
Pagamentos  ao pess oa l (2 403 842) (2 382 505)
Pagamentos  de trans ferências  e s ubsídios (22 313) (12 647)
Pagamentos  de pres tações  socia i s (1 169) -                            

Caixa gerada pelas operações 1 512 546 1 214 349
Pagamento/recebimento do Imposto s obre o rendimento (97) (724)
Outros  recebimentos /pagamentos (9 141) (20 046)

Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) 1 503 308 1 193 580

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:

Ativos  fixos  tangíveis (435 540) (105 369)
Ativos  intangíveis (3 383) -                            
Propriedades de investimento -                            -                            
Inves timentos  fi nancei ros -                            -                            

Recebimentos provenientes de:
Ativos  fixos  tangíveis 750 -                            
Ativos  intangíveis -                            -                            
Propriedades de investimento -                            -                            
Inves timentos  fi nancei ros -                            -                            
Outros  ativos -                            153 846
Trans ferências  de capi ta l -                            -                            
Juros  e rendimentos  s imi lares 2 549 38 513

Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) (435 624) 86 990

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:

Financiamentos  obti dos 73 062 73 062
Outras  operações de financiamento 47 909 400

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Juros  e gastos  s imi lares -                            -                            

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c) 120 971 73 462

Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) 1 188 655 1 354 032
Caixa e seus equivalentes no início do período 7 566 615 6 212 583

Caixa e seus equivalentes no fim do período 8 755 269 7 566 615
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Em Euros

31/12/2021 31/12/2020

ATIVO
Ativo não corrente

Ativos  fixos  tangíveis 25 728 026 26 281 548
Propriedades de investimento -                            -                            
Ativos  intangíveis 1 902 14 887
Participações financeiras 212 500 210 000
Diferimentos -                            -                            
Outros  ativos  financeiros -                            -                            
Outras  contas  a receber -                            -                            

25 942 429 26 506 435

Ativo corrente
Inventários 853 602
Devedores  por transferências  e subs ídios  não reembols áveis 1 795 892 2 034 917
Devedores  por emprés timos  boni ficados  e subs ídios  reembolsáveis -                            -                            
Cl ientes, contribuintes  e utentes 2 133 654 2 098 296
Estado e outros  entes  públ icos -                            -                            
Outras  contas  a receber 1 011 459 442 575
Diferimentos 140 075 137 399
Outros  ativos  financeiros -                            -                            
Caixa  e depós itos 7 214 425 6 536 612

12 296 358 11 250 400

Total do Ativo 38 238 787 37 756 834

PATRIMÓNIO LÍQUIDO
Patrimóni o/Capi ta l 507 764 507 764
Reservas -                            -                            
Resultados  trans i tados 5 332 270 4 616 659
Ajustamentos  em ati vos  financeiros -                            -                            
Outras  variações  no patri mónio l íquido 25 123 441 25 438 581
Resultado l íquido do período 418 582 715 091

Total do Património Líquido 31 382 057 31 278 095

PASSIVO
Passivo não corrente

Provi sões -                            -                            
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Di ferimentos -                            -                            
Outras  contas  a pagar -                            -                            

-                            -                            

Passivo corrente
Credores  por transferências  e subs ídios  não reembolsáveis 3 711 3 711
Fornecedores  16 689 13 192
Estado e outros  entes  públ icos 354 788 317 532
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Fornecedores  de inves timentos 2 500 -                            
Outras  contas  a pagar 1 804 471 1 829 609
Diferimentos 4 674 571 4 314 696

6 856 730 6 478 739

Total do Passivo 6 856 730 6 478 739

Total do Património Líquido e Passivo 38 238 787 37 756 834

RUBRICAS
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Em Euros

2021 2020

Impostos , contribuições  e taxas 3 746 104 3 591 978
Vendas -                            -                            
Prestações de serviços  e conces sões 741 502 466 522
Trans ferências  e subsídios  correntes  obtidos 7 380 584 7 247 568
Rendimentos/Gas tos  imputados  de enti dades  controladas , associadas                                                       
e  empreendimentos  conjuntos

-                            -                            

Traba lhos  para  a  própria  enti dade -                            -                            
Cus to das  mercadorias  vendidas  e das  matérias  consumidas (162) (287)
Fornecimentos e serviços  externos (1 222 094) (1 278 720)
Gastos  com pessoal (9 643 520) (8 938 767)
Trans ferências  e subsídios  concedidos (8 941) (54 690)
Prestações socia is (784) (784)
Imparidade de inventários  e a tivos  biológicos  (perdas /reversões) -                            -                            
Imparidade de dívidas  a receber (perdas /reversões) 47 167 (18 558)
Provi sões  (aumentos /reduções) -                            -                            
Aumentos /reduções  de justo va lor -                            -                            
Outros  rendimentos 281 483 309 900
Outros  gastos (147 527) (101 428)

Resultados antes de depreciações e resultados financeiros 1 173 812 1 222 734

Gastos /reversões de depreciação e amorti zação (720 985) (477 112)
Resultado operacional (antes de resultados financeiros) 452 827 745 621

Juros  e rendimentos  s imi lares  obtidos 2 137 4 781
Juros  e gastos  s imi lares  suportados (36 382) (35 312)

Resultado líquido do período 418 582 715 091

RENDIMENTOS E GASTOS
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Em Euros

2021 2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Recebimentos  de cl ientes 926 460 691 284
Recebimentos  de trans ferências  e subsídios  correntes 7 331 756 7 360 874
Recebimentos  de utentes 3 794 661 3 828 680
Pagamentos  a  fornecedores (1 222 132) (1 318 871)
Pagamentos  ao pess oa l (9 582 320) (9 004 728)
Pagamentos  de trans ferências  e s ubsídios (14 719) (53 977)
Pagamentos  de pres tações  socia i s -                            -                            

Caixa gerada pelas operações 1 233 705 1 503 263
Pagamento/recebimento do Imposto s obre o rendimento (71) (549)
Outros  recebimentos /pagamentos (219 954) 6 984

Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) 1 013 680 1 509 698

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:

Ativos  fixos  tangíveis (486 966) (394 424)
Ativos  intangíveis (2 030) -                            
Propriedades de investimento -                            -                            
Inves timentos  fi nancei ros -                            -                            

Recebimentos provenientes de:
Ativos  fixos  tangíveis -                            -                            
Ativos  intangíveis -                            -                            
Propriedades de investimento -                            -                            
Inves timentos  fi nancei ros -                            -                            
Outros  ativos -                            38 462
Trans ferências  de capi ta l 1 000 -                            
Juros  e rendimentos  s imi lares 1 723 14 136

Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) (486 272) (341 826)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:

Financiamentos  obti dos 48 608 48 608
Outras  operações de financiamento 101 797 -                            

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Juros  e gastos  s imi lares -                            -                            

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c) 150 405 48 608

Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) 677 813 1 216 480
Caixa e seus equivalentes no início do período 6 536 612 5 320 132

Caixa e seus equivalentes no fim do período 7 214 425 6 536 612

RUBRICAS
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Em Euros

31/12/2021 31/12/2020

ATIVO
Ativo não corrente

Ativos  fixos  tangíveis 80 487 262 81 119 904
Propriedades de investimento -                            -                            
Ativos  intangíveis 108 558 104 303
Participações financeiras 1 513 385 1 402 416
Diferimentos -                            -                            
Outros  ativos  financeiros 3 583 3 583
Outras  contas  a receber 198 960 -                            

82 311 748 82 630 207

Ativo corrente
Inventários 173 580 181 913
Devedores  por transferências  e subs ídios  não reembols áveis 53 965 561 52 405 882
Devedores  por emprés timos  boni ficados  e subs ídios  reembolsáveis -                            -                            
Cl ientes, contribuintes  e utentes 7 174 825 6 472 868
Estado e outros  entes  públ icos -                            -                            
Outras  contas  a receber 4 071 673 3 010 062
Diferimentos 284 615 226 222
Outros  ativos  financeiros -                            -                            
Caixa  e depós itos 37 591 073 32 572 666

103 261 327 94 869 613

Total do Ativo 185 573 075 177 499 820

PATRIMÓNIO LÍQUIDO
Patrimóni o/Capi ta l 12 376 750 12 376 750
Reservas -                            -                            
Resultados  trans i tados 27 189 229 23 461 795
Ajustamentos  em ati vos  financeiros 995 590 911 489
Outras  variações  no patri mónio l íquido 80 459 472 80 845 496
Resultado l íquido do período 4 627 309 3 730 079

Total do Património Líquido 125 648 351 121 325 610

PASSIVO
Passivo não corrente

Provi sões -                            -                            
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Di ferimentos 198 960 -                            
Outras  contas  a pagar -                            -                            

198 960 -                            

Passivo corrente
Credores  por transferências  e subs ídios  não reembolsáveis -                            -                            
Fornecedores  159 227 73 832
Estado e outros  entes  públ icos 835 792 866 259
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Fornecedores  de inves timentos 29 306 4 702
Outras  contas  a pagar 10 661 263 12 374 240
Diferimentos 48 040 176 42 855 178

59 725 764 56 174 210

Total do Passivo 59 924 724 56 174 210

Total do Património Líquido e Passivo 185 573 075 177 499 820

RUBRICAS
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Em Euros

2021 2020

Impostos , contribuições  e taxas 8 619 736 9 009 693
Vendas 7 101 10 327
Prestações de serviços  e conces sões 2 751 762 2 515 564
Trans ferências  e subsídios  correntes  obtidos 44 046 865 41 692 502
Rendimentos/Gas tos  imputados  de enti dades  controladas , associadas                                                       
e  empreendimentos  conjuntos

21 958 49 591

Traba lhos  para  a  própria  enti dade -                            -                            
Cus to das  mercadorias  vendidas  e das  matérias  consumidas (20 408) (19 332)
Fornecimentos e serviços  externos (5 237 314) (5 050 997)
Gastos  com pessoal (39 635 074) (38 214 057)
Trans ferências  e subsídios  concedidos (2 960 073) (4 027 206)
Prestações socia is (134 388) (181 269)
Imparidade de inventários  e a tivos  biológicos  (perdas /reversões) (7 618) (3 800)
Imparidade de dívidas  a receber (perdas /reversões) (181 352) 68 464
Provi sões  (aumentos /reduções) -                            -                            
Aumentos /reduções  de justo va lor -                            -                            
Outros  rendimentos 1 307 557 1 558 663
Outros  gastos (1 022 754) (764 266)

Resultados antes de depreciações e resultados financeiros 7 555 999 6 643 876

Gastos /reversões de depreciação e amorti zação (2 909 779) (2 918 500)
Resultado operacional (antes de resultados financeiros) 4 646 220 3 725 377

Juros  e rendimentos  s imi lares  obtidos 25 812 41 348
Juros  e gastos  s imi lares  suportados (44 723) (36 646)

Resultado líquido do período 4 627 309 3 730 079

RENDIMENTOS E GASTOS
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Em Euros

2021 2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Recebimentos  de cl ientes 3 275 175 3 302 122
Recebimentos  de trans ferências  e subsídios  correntes 44 077 031 42 134 834
Recebimentos  de utentes 8 370 594 8 464 557
Pagamentos  a  fornecedores (5 477 904) (5 640 135)
Pagamentos  ao pess oa l (39 511 716) (38 106 186)
Pagamentos  de trans ferências  e s ubsídios (2 941 687) (3 978 921)
Pagamentos  de pres tações  socia i s (120 316) (197 352)

Caixa gerada pelas operações 7 671 176 5 978 919
Pagamento/recebimento do Imposto s obre o rendimento (391) (3 004)
Outros  recebimentos /pagamentos (1 525 024) (657 891)

Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) 6 145 762 5 318 024

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:

Ativos  fixos  tangíveis (2 423 117) (3 386 458)
Ativos  intangíveis (68 145) (121 113)
Propriedades de investimento -                            -                            
Inves timentos  fi nancei ros -                            (35 000)

Recebimentos provenientes de:
Ativos  fixos  tangíveis -                            -                            
Ativos  intangíveis -                            -                            
Propriedades de investimento -                            -                            
Inves timentos  fi nancei ros 926 -                            
Outros  ativos -                            307 692
Trans ferências  de capi ta l 635 688 410 404
Juros  e rendimentos  s imi lares 20 113 129 086

Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) (1 834 536) (2 695 388)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:

Financiamentos  obti dos 640 306 640 306
Outras  operações de financiamento 66 875 299 001

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Juros  e gastos  s imi lares -                            -                            

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c) 707 181 939 307

Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) 5 018 407 3 561 943
Caixa e seus equivalentes no início do período 32 572 666 29 010 723

Caixa e seus equivalentes no fim do período 37 591 073 32 572 666

RUBRICAS
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Em Euros

31/12/2021 31/12/2020

ATIVO
Ativo não corrente

Ativos  fixos  tangíveis 20 680 478 21 044 745
Propriedades de investimento -                            -                            
Ativos  intangíveis 661 -                            
Participações financeiras 1 000 1 000
Diferimentos -                            -                            
Outros  ativos  financeiros -                            -                            
Outras  contas  a receber -                            -                            

20 682 139 21 045 745

Ativo corrente
Inventários 9 945 6 462
Devedores  por transferências  e subs ídios  não reembols áveis 1 420 363 779 677
Devedores  por emprés timos  boni ficados  e subs ídios  reembolsáveis -                            -                            
Cl ientes, contribuintes  e utentes 1 109 252 899 238
Estado e outros  entes  públ icos -                            -                            
Outras  contas  a receber 406 869 340 762
Diferimentos 20 399 12 115
Outros  ativos  financeiros -                            -                            
Caixa  e depós itos 2 025 840 2 391 844

4 992 669 4 430 099

Total do Ativo 25 674 808 25 475 844

PATRIMÓNIO LÍQUIDO
Patrimóni o/Capi ta l 3 975 494 3 975 494
Reservas -                            -                            
Resultados  trans i tados 613 751 1 057 576
Ajustamentos  em ati vos  financeiros -                            -                            
Outras  variações  no patri mónio l íquido 18 025 522 18 213 818
Resultado l íquido do período (343 117) (443 825)

Total do Património Líquido 22 271 650 22 803 063

PASSIVO
Passivo não corrente

Provi sões 170 000 -                            
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Di ferimentos -                            -                            
Outras  contas  a pagar -                            -                            

170 000 -                            

Passivo corrente
Credores  por transferências  e subs ídios  não reembolsáveis -                            -                            
Fornecedores  10 076 19 446
Estado e outros  entes  públ icos 184 576 201 793
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Fornecedores  de inves timentos -                            -                            
Outras  contas  a pagar 1 007 491 830 326
Diferimentos 2 031 014 1 621 216

3 233 157 2 672 781

Total do Passivo 3 403 157 2 672 781

Total do Património Líquido e Passivo 25 674 808 25 475 844

RUBRICAS
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Em Euros

2021 2020

Impostos , contribuições  e taxas 1 272 160 1 254 079
Vendas 163 38
Prestações de serviços  e conces sões 110 387 49 590
Trans ferências  e subsídios  correntes  obtidos 5 533 193 5 281 894
Rendimentos/Gas tos  imputados  de enti dades  controladas , associadas                                                       
e  empreendimentos  conjuntos

-                            -                            

Traba lhos  para  a  própria  enti dade -                            -                            
Cus to das  mercadorias  vendidas  e das  matérias  consumidas (6 935) (2 944)
Fornecimentos e serviços  externos (1 177 650) (991 241)
Gastos  com pessoal (5 529 063) (5 592 080)
Trans ferências  e subsídios  concedidos (76 766) (103 351)
Prestações socia is (4 904) (1 918)
Imparidade de inventários  e a tivos  biológicos  (perdas /reversões) (197) 671
Imparidade de dívidas  a receber (perdas /reversões) (16 194) (8 323)
Provi sões  (aumentos /reduções) (170 000) -                            
Aumentos /reduções  de justo va lor -                            -                            
Outros  rendimentos 308 224 381 100
Outros  gastos (35 664) (9 690)

Resultados antes de depreciações e resultados financeiros 206 754 257 824

Gastos /reversões de depreciação e amorti zação (544 793) (700 218)
Resultado operacional (antes de resultados financeiros) (338 039) (442 394)

Juros  e rendimentos  s imi lares  obtidos 3 018 5 239
Juros  e gastos  s imi lares  suportados (8 096) (6 670)

Resultado líquido do período (343 117) (443 825)

RENDIMENTOS E GASTOS
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Em Euros

2021 2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Recebimentos  de cl ientes 103 782 42 014
Recebimentos  de trans ferências  e subsídios  correntes 5 286 608 5 427 079
Recebimentos  de utentes 1 172 204 1 141 127
Pagamentos  a  fornecedores (1 166 339) (1 004 965)
Pagamentos  ao pess oa l (5 553 504) (5 552 437)
Pagamentos  de trans ferências  e s ubsídios (76 766) (103 332)
Pagamentos  de pres tações  socia i s (5 464) (1 616)

Caixa gerada pelas operações (239 479) (52 131)
Pagamento/recebimento do Imposto s obre o rendimento (26) (227)
Outros  recebimentos /pagamentos (58 512) 348 063

Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) (298 017) 295 705

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:

Ativos  fixos  tangíveis (187 177) (410 914)
Ativos  intangíveis (700) -                            
Propriedades de investimento -                            -                            
Inves timentos  fi nancei ros -                            (1 000)

Recebimentos provenientes de:
Ativos  fixos  tangíveis -                            -                            
Ativos  intangíveis -                            -                            
Propriedades de investimento -                            -                            
Inves timentos  fi nancei ros -                            -                            
Outros  ativos -                            115 385
Trans ferências  de capi ta l -                            -                            
Juros  e rendimentos  s imi lares 2 327 29 374

Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) (185 550) (267 155)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:

Financiamentos  obti dos 76 783 76 783
Outras  operações de financiamento 40 780 37 500

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Juros  e gastos  s imi lares -                            -                            

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c) 117 563 114 283

Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) (366 004) 142 833
Caixa e seus equivalentes no início do período 2 391 844 2 249 011

Caixa e seus equivalentes no fim do período 2 025 840 2 391 844

RUBRICAS
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Em Euros

31/12/2021 31/12/2020

ATIVO
Ativo não corrente

Ativos  fixos  tangíveis 21 362 706 21 306 158
Propriedades de investimento -                            -                            
Ativos  intangíveis 2 905 4 572
Participações financeiras -                            -                            
Di ferimentos -                            -                            
Outros  ativos  financeiros -                            -                            
Outras  contas  a receber -                            -                            

21 365 612 21 310 730

Ativo corrente
Inventários 1 635 1 371
Devedores  por transferências  e subs ídios  não reembols áveis 10 575 942 12 772 823
Devedores  por emprés timos  boni ficados  e subs ídios  reembolsáveis 15 925 16 399
Cl ientes, contribuintes  e utentes 3 301 415 3 290 511
Estado e outros  entes  públ icos -                            -                            
Outras  contas  a receber 996 804 93 949
Diferimentos 48 544 38 587
Outros  ativos  financeiros -                            -                            
Caixa  e depós itos 1 974 320 2 525 149

16 914 587 18 738 789

Total do Ativo 38 280 198 40 049 519

PATRIMÓNIO LÍQUIDO
Patrimóni o/Capi ta l (753 815) (753 815)
Reservas -                            -                            
Resultados  trans i tados (227 150) (554 224)
Ajustamentos  em ati vos  financeiros -                            -                            
Outras  variações  no patri mónio l íquido 21 657 019 21 648 965
Resultado l íquido do período 95 007 327 074

Total do Património Líquido 20 771 061 20 668 000

PASSIVO
Passivo não corrente

Provi sões -                            -                            
Financiamentos  obti dos 292 998 308 893
Diferimentos -                            -                            
Outras  contas  a pagar -                            -                            

292 998 308 893

Passivo corrente
Credores  por transferências  e subs ídios  não reembolsáveis 3 374 -                            
Fornecedores  17 044 -                            
Estado e outros  entes  públ icos 468 557 485 854
Financiamentos  obti dos 15 421 -                            
Fornecedores  de inves timentos -                            -                            
Outras  contas  a pagar 2 041 837 2 143 802
Diferimentos 14 669 906 16 442 971

17 216 140 19 072 626

Total do Passivo 17 509 138 19 381 519

Total do Património Líquido e Passivo 38 280 198 40 049 519

RUBRICAS
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Em Euros

2021 2020

Impostos , contribuições  e taxas 4 978 725 5 140 206
Vendas -                            -                            
Prestações de serviços  e conces sões 318 559 216 017
Trans ferências  e subsídios  correntes  obtidos 10 999 403 10 546 718
Rendimentos/Gas tos  imputados  de enti dades  controladas , associadas                                                       
e  empreendimentos  conjuntos

-                            -                            

Traba lhos  para  a  própria  enti dade -                            -                            
Cus to das  mercadorias  vendidas  e das  matérias  consumidas (1 594) (2 139)
Fornecimentos e serviços  externos (1 473 122) (1 206 751)
Gastos  com pessoal (13 696 645) (13 665 325)
Trans ferências  e subsídios  concedidos (193 722) (269 558)
Prestações socia is (26 200) (33 150)
Imparidade de inventários  e a tivos  biológicos  (perdas /reversões) -                            -                            
Imparidade de dívidas  a receber (perdas /reversões) (114 004) 40 593
Provi sões  (aumentos /reduções) -                            -                            
Aumentos /reduções  de justo va lor -                            -                            
Outros  rendimentos 139 464 156 657
Outros  gastos (293 955) (151 382)

Resultados antes de depreciações e resultados financeiros 636 909 771 886

Gastos /reversões de depreciação e amorti zação (517 635) (421 193)
Resultado operacional (antes de resultados financeiros) 119 274 350 693

Juros  e rendimentos  s imi lares  obtidos -                            -                            
Juros  e gastos  s imi lares  suportados (24 266) (23 619)

Resultado líquido do período 95 007 327 074

RENDIMENTOS E GASTOS
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Em Euros

2021 2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Recebimentos  de cl ientes 438 770 259 964
Recebimentos  de trans ferências  e subsídios  correntes 10 731 637 11 783 973
Recebimentos  de utentes 4 815 811 4 786 373
Pagamentos  a  fornecedores (1 533 584) (1 263 137)
Pagamentos  ao pess oa l (13 775 843) (13 617 365)
Pagamentos  de trans ferências  e s ubsídios (184 532) (269 558)
Pagamentos  de pres tações  socia i s (41 386) (17 965)

Caixa gerada pelas operações 450 873 1 662 285
Pagamento/recebimento do Imposto s obre o rendimento -                            -                            
Outros  recebimentos /pagamentos (414 078) (327 394)

Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) 36 796 1 334 891

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:

Ativos  fixos  tangíveis (662 821) (765 733)
Ativos  intangíveis (866) (821)
Propriedades de investimento -                            -                            
Inves timentos  fi nancei ros -                            -                            

Recebimentos provenientes de:
Ativos  fixos  tangíveis -                            -                            
Ativos  intangíveis -                            -                            
Propriedades de investimento -                            -                            
Inves timentos  fi nancei ros -                            -                            
Outros  ativos -                            -                            
Trans ferências  de capi ta l -                            1 438
Juros  e rendimentos  s imi lares -                            -                            

Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) (663 687) (765 116)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:

Financiamentos  obti dos -                            62 018
Outras  operações de financiamento 76 062 134 443

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos  obti dos -                            (7 798)
Juros  e gastos  s imi lares -                            -                            

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c) 76 062 188 663

Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) (550 829) 758 438
Caixa e seus equivalentes no início do período 2 525 149 1 766 711

Caixa e seus equivalentes no fim do período 1 974 320 2 525 149
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Em Euros

31/12/2021 31/12/2020

ATIVO
Ativo não corrente

Ativos  fixos  tangíveis 32 134 381 32 473 918
Propriedades de investimento -                            -                            
Ativos  intangíveis 24 571 23 671
Participações financeiras -                            -                            
Di ferimentos 4 372 -                            
Outros  ativos  financeiros 15 890 21 144
Outras  contas  a receber -                            -                            

32 179 215 32 518 733

Ativo corrente
Inventários -                            -                            
Devedores  por transferências  e subs ídios  não reembols áveis 13 209 689 13 031 353
Devedores  por emprés timos  boni ficados  e subs ídios  reembolsáveis -                            -                            
Cl ientes, contribuintes  e utentes 3 610 604 3 042 192
Estado e outros  entes  públ icos -                            -                            
Outras  contas  a receber 943 149 785 530
Diferimentos 170 020 113 586
Outros  ativos  financeiros -                            -                            
Caixa  e depós itos 11 310 737 10 857 504

29 244 199 27 830 165

Total do Ativo 61 423 414 60 348 898

PATRIMÓNIO LÍQUIDO
Patrimóni o/Capi ta l 373 298 373 298
Reservas -                            -                            
Resultados  trans i tados 10 298 504 9 318 312
Ajustamentos  em ati vos  financeiros -                            -                            
Outras  variações  no patri mónio l íquido 30 720 097 31 146 935
Resultado l íquido do período 857 237 982 537

Total do Património Líquido 42 249 136 41 821 083

PASSIVO
Passivo não corrente

Provi sões 203 762 203 762
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Di ferimentos -                            -                            
Outras  contas  a pagar -                            -                            

203 762 203 762

Passivo corrente
Credores  por transferências  e subs ídios  não reembolsáveis -                            -                            
Fornecedores  51 687 1 195
Estado e outros  entes  públ icos 480 358 460 622
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Fornecedores  de inves timentos -                            -                            
Outras  contas  a pagar 4 070 896 4 028 845
Diferimentos 14 367 576 13 833 390

18 970 517 18 324 053

Total do Passivo 19 174 279 18 527 815

Total do Património Líquido e Passivo 61 423 414 60 348 898
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Em Euros

2021 2020

Impostos , contribuições  e taxas 4 926 183 4 582 872
Vendas -                            -                            
Prestações de serviços  e conces sões 3 077 853 1 845 530
Trans ferências  e subsídios  correntes  obtidos 14 941 429 14 181 066
Rendimentos/Gas tos  imputados  de enti dades  controladas , associadas                                                       
e  empreendimentos  conjuntos

-                            -                            

Traba lhos  para  a  própria  enti dade -                            -                            
Cus to das  mercadorias  vendidas  e das  matérias  consumidas -                            -                            
Fornecimentos e serviços  externos (5 286 039) (3 697 018)
Gastos  com pessoal (15 774 860) (14 681 450)
Trans ferências  e subsídios  concedidos (325 408) (453 775)
Prestações socia is (20 010) (30 393)
Imparidade de inventários  e a tivos  biológicos  (perdas /reversões) -                            -                            
Imparidade de dívidas  a receber (perdas /reversões) (70 189) (58 395)
Provi sões  (aumentos /reduções) -                            (203 762)
Aumentos /reduções  de justo va lor (5 254) -                            
Outros  rendimentos 784 524 744 567
Outros  gastos (234 271) (110 076)

Resultados antes de depreciações e resultados financeiros 2 013 958 2 119 167

Gastos /reversões de depreciação e amorti zação (1 134 039) (1 120 902)
Resultado operacional (antes de resultados financeiros) 879 920 998 264

Juros  e rendimentos  s imi lares  obtidos 5 504 9 639
Juros  e gastos  s imi lares  suportados (28 187) (25 366)

Resultado líquido do período 857 237 982 537

RENDIMENTOS E GASTOS
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Em Euros

2021 2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Recebimentos  de cl ientes 2 640 399 2 052 621
Recebimentos  de trans ferências  e subsídios  correntes 14 411 502 14 469 090
Recebimentos  de utentes 5 015 375 4 613 640
Pagamentos  a  fornecedores (4 967 022) (3 840 033)
Pagamentos  ao pess oa l (15 713 966) (14 653 526)
Pagamentos  de trans ferências  e s ubsídios (320 741) (456 827)
Pagamentos  de pres tações  socia i s (19 804) (23 884)

Caixa gerada pelas operações 1 045 743 2 161 080
Pagamento/recebimento do Imposto s obre o rendimento (75) (581)
Outros  recebimentos /pagamentos (203 895) (92 827)

Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) 841 773 2 067 672

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:

Ativos  fixos  tangíveis (762 795) (497 410)
Ativos  intangíveis (16 803) (11 331)
Propriedades de investimento -                            -                            
Inves timentos  fi nancei ros -                            -                            

Recebimentos provenientes de:
Ativos  fixos  tangíveis -                            -                            
Ativos  intangíveis -                            -                            
Propriedades de investimento -                            -                            
Inves timentos  fi nancei ros -                            -                            
Outros  ativos -                            153 846
Trans ferências  de capi ta l 110 912 32 193
Juros  e rendimentos  s imi lares 4 469 38 643

Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) (664 216) (284 060)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:

Financiamentos  obti dos 116 194 116 194
Outras  operações de financiamento 159 482 38 200

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Juros  e gastos  s imi lares -                            -                            

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c) 275 676 154 394

Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) 453 233 1 938 007
Caixa e seus equivalentes no início do período 10 857 504 8 919 498

Caixa e seus equivalentes no fim do período 11 310 737 10 857 504

RUBRICAS
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Em Euros

31/12/2021 31/12/2020

ATIVO
Ativo não corrente

Ativos  fixos  tangíveis 8 331 380 8 466 026
Propriedades de investimento -                            -                            
Ativos  intangíveis 7 681 13 721
Participações financeiras -                            -                            
Di ferimentos -                            -                            
Outros  ativos  financeiros -                            -                            
Outras  contas  a receber -                            -                            

8 339 061 8 479 746

Ativo corrente
Inventários 19 794 34 284
Devedores  por transferências  e subs ídios  não reembols áveis 56 564 85 884
Devedores  por emprés timos  boni ficados  e subs ídios  reembolsáveis -                            -                            
Cl ientes, contribuintes  e utentes 485 537 424 756
Estado e outros  entes  públ icos -                            -                            
Outras  contas  a receber 63 017 64 912
Diferimentos 5 918 5 694
Outros  ativos  financeiros -                            -                            
Caixa  e depós itos 441 847 598 390

1 072 677 1 213 921

Total do Ativo 9 411 738 9 693 667

PATRIMÓNIO LÍQUIDO
Patrimóni o/Capi ta l 251 404 251 404
Reservas -                            -                            
Resultados  trans i tados (1 715 453) (1 343 324)
Ajustamentos  em ati vos  financeiros -                            -                            
Outras  variações  no patri mónio l íquido 9 733 493 9 734 501
Resultado l íquido do período (393 341) (372 129)

Total do Património Líquido 7 876 102 8 270 453

PASSIVO
Passivo não corrente

Provi sões 131 783 -                            
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Di ferimentos -                            -                            
Outras  contas  a pagar -                            -                            

131 783 -                            

Passivo corrente
Credores  por transferências  e subs ídios  não reembolsáveis -                            -                            
Fornecedores  55 767 88 014
Estado e outros  entes  públ icos 102 260 90 062
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Fornecedores  de inves timentos 4 275 12 288
Outras  contas  a pagar 542 735 549 259
Diferimentos 698 816 683 591

1 403 853 1 423 214

Total do Passivo 1 535 635 1 423 214

Total do Património Líquido e Passivo 9 411 738 9 693 667

RUBRICAS
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Em Euros

2021 2020

Impostos , contribuições  e taxas 724 826 678 478
Vendas -                            -                            
Prestações de serviços  e conces sões 399 539 360 756
Trans ferências  e subsídios  correntes  obtidos 2 565 396 2 441 344
Rendimentos/Gas tos  imputados  de enti dades  controladas , associadas                                                       
e  empreendimentos  conjuntos

-                            -                            

Traba lhos  para  a  própria  enti dade -                            -                            
Cus to das  mercadorias  vendidas  e das  matérias  consumidas (46 639) (43 526)
Fornecimentos e serviços  externos (582 759) (541 017)
Gastos  com pessoal (3 193 843) (3 195 021)
Trans ferências  e subsídios  concedidos (2 810) (601)
Prestações socia is -                            -                            
Imparidade de inventários  e a tivos  biológicos  (perdas /reversões) (841) 4 935
Imparidade de dívidas  a receber (perdas /reversões) 3 834 770
Provi sões  (aumentos /reduções) (131 783) -                            
Aumentos /reduções  de justo va lor -                            -                            
Outros  rendimentos 92 408 93 423
Outros  gastos (56 476) (12 626)

Resultados antes de depreciações e resultados financeiros (229 149) (213 082)

Gastos /reversões de depreciação e amorti zação (157 264) (154 112)
Resultado operacional (antes de resultados financeiros) (386 414) (367 194)

Juros  e rendimentos  s imi lares  obtidos 34 389
Juros  e gastos  s imi lares  suportados (6 962) (5 324)

Resultado líquido do período (393 341) (372 129)

RENDIMENTOS E GASTOS
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Em Euros

2021 2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Recebimentos  de cl ientes 33 985 38 986
Recebimentos  de trans ferências  e subsídios  correntes 2 502 863 2 610 554
Recebimentos  de utentes 1 128 023 1 043 522
Pagamentos  a  fornecedores (693 433) (595 071)
Pagamentos  ao pess oa l (3 163 198) (3 196 316)
Pagamentos  de trans ferências  e s ubsídios (1 405) (601)
Pagamentos  de pres tações  socia i s -                            -                            

Caixa gerada pelas operações (193 164) (98 926)
Pagamento/recebimento do Imposto s obre o rendimento (7) (82)
Outros  recebimentos /pagamentos 59 078 (12 827)

Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) (134 093) (111 835)

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:

Ativos  fixos  tangíveis (10 197) (39 461)
Ativos  intangíveis (12 288) -                            
Propriedades de investimento -                            -                            
Inves timentos  fi nancei ros -                            -                            

Recebimentos provenientes de:
Ativos  fixos  tangíveis -                            -                            
Ativos  intangíveis -                            -                            
Propriedades de investimento -                            -                            
Inves timentos  fi nancei ros -                            -                            
Outros  ativos -                            -                            
Trans ferências  de capi ta l -                            -                            
Juros  e rendimentos  s imi lares 34 389

Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) (22 451) (39 072)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:

Financiamentos  obti dos -                            -                            
Outras  operações de financiamento -                            -                            

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Juros  e gastos  s imi lares -                            -                            

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)                             -                             -

Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) (156 544) (150 907)
Caixa e seus equivalentes no início do período 598 390 749 297

Caixa e seus equivalentes no fim do período 441 847 598 390

RUBRICAS
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Em Euros

31/12/2021 31/12/2020

ATIVO
Ativo não corrente

Ativos  fixos  tangíveis 15 159 351 15 305 444
Propriedades de investimento -                            -                            
Ativos  intangíveis 24 212 7 029
Participações financeiras -                            -                            
Di ferimentos -                            -                            
Outros  ativos  financeiros -                            -                            
Outras  contas  a receber -                            -                            

15 183 564 15 312 473

Ativo corrente
Inventários 10 076 9 229
Devedores  por transferências  e subs ídios  não reembols áveis 7 775 145 6 391 395
Devedores  por emprés timos  boni ficados  e subs ídios  reembolsáveis -                            -                            
Cl ientes, contribuintes  e utentes 1 358 347 1 263 086
Estado e outros  entes  públ icos -                            -                            
Outras  contas  a receber 505 679 188 626
Diferimentos 14 307 12 518
Outros  ativos  financeiros -                            -                            
Caixa  e depós itos 4 015 773 2 878 750

13 679 327 10 743 603

Total do Ativo 28 862 891 26 056 076

PATRIMÓNIO LÍQUIDO
Patrimóni o/Capi ta l (472 422) (472 422)
Reservas -                            -                            
Resultados  trans i tados 1 054 317 928 425
Ajustamentos  em ati vos  financeiros -                            -                            
Outras  variações  no patri mónio l íquido 15 925 643 15 931 509
Resultado l íquido do período 90 030 151 315

Total do Património Líquido 16 597 569 16 538 827

PASSIVO
Passivo não corrente

Provi sões -                            -                            
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Di ferimentos -                            -                            
Outras  contas  a pagar -                            -                            

-                            -                            

Passivo corrente
Credores  por transferências  e subs ídios  não reembolsáveis 34 306 43 649
Fornecedores  3 790 1 989
Estado e outros  entes  públ icos 296 020 261 097
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Fornecedores  de inves timentos 128 2 304
Outras  contas  a pagar 1 609 177 1 499 837
Diferimentos 10 321 901 7 708 373

12 265 322 9 517 249

Total do Passivo 12 265 322 9 517 249

Total do Património Líquido e Passivo 28 862 891 26 056 076

RUBRICAS
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Em Euros

2021 2020

Impostos , contribuições  e taxas 1 746 683 1 872 298
Vendas 30 28
Prestações de serviços  e conces sões 848 589 740 751
Trans ferências  e subsídios  correntes  obtidos 7 755 125 6 405 242
Rendimentos/Gas tos  imputados  de enti dades  controladas , associadas                                                       
e  empreendimentos  conjuntos

-                            -                            

Traba lhos  para  a  própria  enti dade -                            -                            
Cus to das  mercadorias  vendidas  e das  matérias  consumidas (89) (48)
Fornecimentos e serviços  externos (1 233 114) (1 003 007)
Gastos  com pessoal (8 115 525) (7 286 477)
Trans ferências  e subsídios  concedidos (381 567) (404 574)
Prestações socia is (28 975) (32 316)
Imparidade de inventários  e a tivos  biológicos  (perdas /reversões) (4 706) (20 606)
Imparidade de dívidas  a receber (perdas /reversões) (28 905) 1 602
Provi sões  (aumentos /reduções) -                            -                            
Aumentos /reduções  de justo va lor -                            -                            
Outros  rendimentos 220 590 308 056
Outros  gastos (432 749) (163 944)

Resultados antes de depreciações e resultados financeiros 345 387 417 005

Gastos /reversões de depreciação e amorti zação (240 162) (255 619)
Resultado operacional (antes de resultados financeiros) 105 225 161 386

Juros  e rendimentos  s imi lares  obtidos 854 2 479
Juros  e gastos  s imi lares  suportados (16 048) (12 550)

Resultado líquido do período 90 030 151 315

RENDIMENTOS E GASTOS
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Em Euros

2021 2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Recebimentos  de cl ientes 767 023 845 837
Recebimentos  de trans ferências  e subsídios  correntes 8 330 169 6 714 559
Recebimentos  de utentes 1 914 703 2 070 716
Pagamentos  a  fornecedores (1 222 973) (992 643)
Pagamentos  ao pess oa l (7 992 712) (7 215 885)
Pagamentos  de trans ferências  e s ubsídios (372 669) (404 042)
Pagamentos  de pres tações  socia i s (28 975) (18 683)

Caixa gerada pelas operações 1 394 566 999 859
Pagamento/recebimento do Imposto s obre o rendimento (37) (286)
Outros  recebimentos /pagamentos (194 996) (481 094)

Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) 1 199 533 518 480

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:

Ativos  fixos  tangíveis (87 514) (78 529)
Ativos  intangíveis (19 817) (3 113)
Propriedades de investimento -                            -                            
Inves timentos  fi nancei ros -                            -                            

Recebimentos provenientes de:
Ativos  fixos  tangíveis -                            -                            
Ativos  intangíveis -                            -                            
Propriedades de investimento -                            -                            
Inves timentos  fi nancei ros -                            -                            
Outros  ativos -                            38 462
Trans ferências  de capi ta l -                            1 550
Juros  e rendimentos  s imi lares 177 10 114

Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) (107 154) (31 516)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:

Financiamentos  obti dos 18 100 18 100
Outras  operações de financiamento 26 544 58 747

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Juros  e gastos  s imi lares -                            -                            

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c) 44 644 76 847

Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) 1 137 023 563 810
Caixa e seus equivalentes no início do período 2 878 750 2 314 940

Caixa e seus equivalentes no fim do período 4 015 773 2 878 750
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Em Euros

31/12/2021 31/12/2020

ATIVO
Ativo não corrente

Ativos  fixos  tangíveis 32 467 101 32 898 062
Propriedades de investimento -                            -                            
Ativos  intangíveis 91 582 17 075
Participações financeiras 4 375 2 500
Diferimentos -                            -                            
Outros  ativos  financeiros -                            -                            
Outras  contas  a receber -                            -                            

32 563 058 32 917 637

Ativo corrente
Inventários 112 949 69 345
Devedores  por transferências  e subs ídios  não reembols áveis 5 776 617 5 666 667
Devedores  por emprés timos  boni ficados  e subs ídios  reembolsáveis -                            -                            
Cl ientes, contribuintes  e utentes 2 458 926 2 181 537
Estado e outros  entes  públ icos -                            -                            
Outras  contas  a receber 908 570 784 401
Diferimentos 24 304 24 331
Outros  ativos  financeiros -                            -                            
Caixa  e depós itos 6 227 692 5 910 156

15 509 058 14 636 438

Total do Ativo 48 072 115 47 554 075

PATRIMÓNIO LÍQUIDO
Patrimóni o/Capi ta l 2 135 358 2 135 358
Reservas 1 395 367 1 395 367
Resultados  trans i tados 4 931 522 4 847 100
Ajustamentos  em ati vos  financeiros -                            -                            
Outras  variações  no patri mónio l íquido 29 743 646 30 035 819
Resultado l íquido do período 685 421 84 422

Total do Património Líquido 38 891 313 38 498 066

PASSIVO
Passivo não corrente

Provi sões -                            -                            
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Di ferimentos -                            -                            
Outras  contas  a pagar -                            -                            

-                            -                            

Passivo corrente
Credores  por transferências  e subs ídios  não reembolsáveis -                            -                            
Fornecedores  24 590 72 035
Estado e outros  entes  públ icos 360 882 352 153
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Fornecedores  de inves timentos -                            550
Outras  contas  a pagar 1 911 781 1 747 736
Diferimentos 6 883 549 6 883 535

9 180 802 9 056 009

Total do Passivo 9 180 802 9 056 009

Total do Património Líquido e Passivo 48 072 115 47 554 075

RUBRICAS
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Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar 

Em Euros

2021 2020

Impostos , contribuições  e taxas 2 644 389 2 665 121
Vendas -                            -                            
Prestações de serviços  e conces sões 811 751 425 744
Trans ferências  e subsídios  correntes  obtidos 12 882 734 12 199 217
Rendimentos/Gas tos  imputados  de enti dades  controladas , associadas                                                       
e  empreendimentos  conjuntos

-                            -                            

Traba lhos  para  a  própria  enti dade -                            -                            
Cus to das  mercadorias  vendidas  e das  matérias  consumidas (112 444) (45 474)
Fornecimentos e serviços  externos (3 304 119) (3 084 702)
Gastos  com pessoal (11 504 545) (11 158 285)
Trans ferências  e subsídios  concedidos (643 493) (665 178)
Prestações socia is (18 137) (30 444)
Imparidade de inventários  e a tivos  biológicos  (perdas /reversões) (370) (159)
Imparidade de dívidas  a receber (perdas /reversões) (7 241) (40 047)
Provi sões  (aumentos /reduções) -                            -                            
Aumentos /reduções  de justo va lor -                            -                            
Outros  rendimentos 1 052 992 1 002 342
Outros  gastos (225 308) (191 288)

Resultados antes de depreciações e resultados financeiros 1 576 209 1 076 847

Gastos /reversões de depreciação e amorti zação (879 461) (986 934)
Resultado operacional (antes de resultados financeiros) 696 748 89 913

Juros  e rendimentos  s imi lares  obtidos 5 508 7 841
Juros  e gastos  s imi lares  suportados (16 836) (13 331)

Resultado líquido do período 685 421 84 422

RENDIMENTOS E GASTOS
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Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar 

Em Euros

2021 2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Recebimentos  de cl ientes 1 027 618 657 381
Recebimentos  de trans ferências  e subsídios  correntes 12 543 662 12 231 975
Recebimentos  de utentes 2 590 547 2 606 184
Pagamentos  a  fornecedores (3 503 227) (3 303 301)
Pagamentos  ao pess oa l (11 452 346) (11 129 819)
Pagamentos  de trans ferências  e s ubsídios (642 570) (665 178)
Pagamentos  de pres tações  socia i s (18 137) (16 153)

Caixa gerada pelas operações 545 547 381 089
Pagamento/recebimento do Imposto s obre o rendimento (31) (288)
Outros  recebimentos /pagamentos (192 137) 48 928

Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) 353 378 429 729

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:

Ativos  fixos  tangíveis (374 369) (704 897)
Ativos  intangíveis (123 912) (13 863)
Propriedades de investimento -                            -                            
Inves timentos  fi nancei ros (1 875) (2 500)

Recebimentos provenientes de:
Ativos  fixos  tangíveis -                            2 000
Ativos  intangíveis -                            -                            
Propriedades de investimento -                            -                            
Inves timentos  fi nancei ros -                            -                            
Outros  ativos -                            76 923
Trans ferências  de capi ta l 237 837 44 180
Juros  e rendimentos  s imi lares 4 028 27 901

Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) (258 291) (570 255)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:

Financiamentos  obti dos 135 937 135 937
Outras  operações de financiamento 86 512 2 060

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Juros  e gastos  s imi lares -                            -                            

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c) 222 449 137 997

Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) 317 536 (2 530)
Caixa e seus equivalentes no início do período 5 910 156 5 912 685

Caixa e seus equivalentes no fim do período 6 227 692 5 910 156

RUBRICAS
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Reitoria da Universidade do Porto 
 

Em Euros

31/12/2021 31/12/2020

ATIVO
Ativo não corrente

Ativos  fixos  tangíveis 108 710 623 110 624 450
Propriedades de investimento 14 219 439 14 278 067
Ativos  intangíveis 1 138 267 1 120 483
Participações financeiras 18 092 333 12 544 317
Diferimentos 30 000 58 149
Outros  ativos  financeiros 7 857 329 8 064 101
Outras  contas  a receber 403 718 421 756

150 451 708 147 111 323

Ativo corrente
Inventários 446 556 412 422
Devedores  por transferências  e subs ídios  não reembols áveis 34 132 772 14 792 199
Devedores  por emprés timos  boni ficados  e subs ídios  reembolsáveis -                            -                            
Cl ientes, contribuintes  e utentes 313 057 96 873
Estado e outros  entes  públ icos 143 082 928
Outras  contas  a receber 2 367 192 1 811 089
Diferimentos 328 937 249 256
Outros  ativos  financeiros -                            -                            
Caixa  e depós itos 19 390 345 21 583 873

57 121 941 38 946 641

Total do Ativo 207 573 649 186 057 964

PATRIMÓNIO LÍQUIDO
Patrimóni o/Capi ta l 418 899 177 418 899 177
Reservas 282 001 282 001
Resultados  trans i tados 21 179 665 19 185 672
Ajustamentos  em ati vos  financeiros 2 978 154 2 658 737
Outras  variações  no patri mónio l íquido (275 799 680) (284 211 159)
Resultado l íquido do período 3 099 034 2 314 066

Total do Património Líquido 170 638 352 159 128 494

PASSIVO
Passivo não corrente

Provi sões 407 647 413 827
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Di ferimentos 385 283 448 420
Outras  contas  a pagar -                            -                            

792 930 862 246

Passivo corrente
Credores  por transferências  e subs ídios  não reembolsáveis 20 220 176 444
Fornecedores  274 224 286 234
Estado e outros  entes  públ icos 988 391 686 966
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Fornecedores  de inves timentos 6 012 586 527
Outras  contas  a pagar 21 944 684 12 126 051
Diferimentos 12 908 836 12 205 003

36 142 367 26 067 224

Total do Passivo 36 935 297 26 929 470

Total do Património Líquido e Passivo 207 573 649 186 057 964

RUBRICAS



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021   
 

ANEXO II – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DAS ENTIDADES CONSTITUTIVAS  334 

Reitoria da Universidade do Porto 

Em Euros

2021 2020

Impostos , contribuições  e taxas 334 072 242 537
Vendas 37 181 24 453
Prestações de serviços  e conces sões 446 711 327 268
Trans ferências  e subsídios  correntes  obtidos 20 764 837 18 048 120
Rendimentos/Gas tos  imputados  de enti dades  controladas , associadas                                                       
e  empreendimentos  conjuntos

404 853 604 069

Traba lhos  para  a  própria  enti dade -                            -                            
Cus to das  mercadorias  vendidas  e das  matérias  consumidas (17 604) (11 544)
Fornecimentos e serviços  externos (5 439 676) (5 222 052)
Gastos  com pessoal (10 001 259) (9 471 616)
Trans ferências  e subsídios  concedidos (2 909 456) (2 118 320)
Prestações socia is (8 005) (11 652)
Imparidade de inventários  e a tivos  biológicos  (perdas /reversões) (2 795) (12 931)
Imparidade de dívidas  a receber (perdas /reversões) (25 914) (54 379)
Provi sões  (aumentos /reduções) 6 180 (413 827)
Aumentos /reduções  de justo va lor -                            -                            
Outros  rendimentos 3 021 729 4 551 469
Outros  gastos (781 233) (1 384 655)

Resultados antes de depreciações e resultados financeiros 5 829 621 5 096 938

Gastos /reversões de depreciação e amorti zação (2 751 358) (2 797 416)
Resultado operacional (antes de resultados financeiros) 3 078 263 2 299 521

Juros  e rendimentos  s imi lares  obtidos 81 561 84 513
Juros  e gastos  s imi lares  suportados (60 790) (69 968)

Resultado líquido do período 3 099 034 2 314 066

RENDIMENTOS E GASTOS
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Reitoria da Universidade do Porto 
 

Em Euros

2021 2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Recebimentos  de cl ientes 925 773 645 999
Recebimentos  de trans ferências  e subsídios  correntes 19 815 155 19 346 711
Recebimentos  de utentes 340 217 281 389
Pagamentos  a  fornecedores (6 255 013) (5 594 530)
Pagamentos  ao pess oa l (9 825 247) (9 329 884)
Pagamentos  de trans ferências  e s ubsídios (2 896 077) (2 220 303)
Pagamentos  de pres tações  socia i s (97 588) (3 889)

Caixa gerada pelas operações 2 007 218 3 125 493
Pagamento/recebimento do Imposto s obre o rendimento (14) (124)
Outros  recebimentos /pagamentos (888 234) (778 798)

Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) 1 118 970 2 346 571

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:

Ativos  fixos  tangíveis (6 656 052) (5 863 027)
Ativos  intangíveis (362 478) (423 634)
Propriedades de investimento -                            (137 566)
Inves timentos  fi nancei ros (288 727) -                            

Recebimentos provenientes de:
Ativos  fixos  tangíveis 769 271 2 264 649
Ativos  intangíveis 1 722 -                            
Propriedades de investimento 52 599 52 599
Inves timentos  fi nancei ros 771 517 246 600
Outros  ativos 220 475 206 772
Trans ferências  de capi ta l 2 301 437 795 816
Juros  e rendimentos  s imi lares 84 005 83 297

Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) (3 106 231) (3 774 495)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:

Financiamentos  obti dos 33 210 7 798
Outras  operações de financiamento 1 065 150 1 234 100

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos  obti dos (1 270 540) (1 303 750)
Juros  e gastos  s imi lares (34 087) (296 312)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c) (206 267) (358 164)

Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) (2 193 528) (1 786 088)
Caixa e seus equivalentes no início do período 21 583 873 23 369 961

Caixa e seus equivalentes no fim do período 19 390 345 21 583 873

RUBRICAS
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Serviços de Ação Social da Universidade do Porto 
 

Em Euros

31/12/2021 31/12/2020

ATIVO
Ativo não corrente

Ativos  fixos  tangíveis 41 056 419 41 570 340
Propriedades de investimento -                            -                            
Ativos  intangíveis 1 917 2 740
Participações financeiras 1 150 1 127
Diferimentos -                            -                            
Outros  ativos  financeiros -                            -                            
Outras  contas  a receber -                            -                            

41 059 486 41 574 208

Ativo corrente
Inventários 56 668 63 552
Devedores  por transferências  e subs ídios  não reembols áveis 397 645 447 308
Devedores  por emprés timos  boni ficados  e subs ídios  reembolsáveis -                            -                            
Cl ientes, contribuintes  e utentes 127 123 133 290
Estado e outros  entes  públ icos -                            -                            
Outras  contas  a receber 938 546 974 083
Diferimentos 36 723 36 746
Outros  ativos  financeiros -                            -                            
Caixa  e depós itos 3 761 362 3 784 179

5 318 067 5 439 158

Total do Ativo 46 377 553 47 013 365

PATRIMÓNIO LÍQUIDO
Patrimóni o/Capi ta l 3 605 533 3 605 533
Reservas -                            -                            
Resultados  trans i tados (163 501) 295 454
Ajustamentos  em ati vos  financeiros 322 322
Outras  variações  no patri mónio l íquido 41 917 543 42 143 903
Resultado l íquido do período (262 433) (457 185)

Total do Património Líquido 45 097 464 45 588 027

PASSIVO
Passivo não corrente

Provi sões -                            -                            
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Di ferimentos -                            -                            
Outras  contas  a pagar -                            -                            

-                            -                            

Passivo corrente
Credores  por transferências  e subs ídios  não reembolsáveis -                            -                            
Fornecedores  143 974 228 338
Estado e outros  entes  públ icos 62 149 69 562
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Fornecedores  de inves timentos 20 754 19 535
Outras  contas  a pagar 623 977 598 107
Diferimentos 429 235 509 797

1 280 089 1 425 339

Total do Passivo 1 280 089 1 425 339

Total do Património Líquido e Passivo 46 377 553 47 013 365

RUBRICAS
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Serviços de Ação Social da Universidade do Porto 

Em Euros

2021 2020

Impostos , contribuições  e taxas 61 237
Vendas 584 434 538 927
Prestações de serviços  e conces sões 934 429 1 025 184
Trans ferências  e subsídios  correntes  obtidos 3 776 429 3 526 996
Rendimentos/Gas tos  imputados  de enti dades  controladas , associadas                                                       
e  empreendimentos  conjuntos

23 145

Traba lhos  para  a  própria  enti dade -                            -                            
Cus to das  mercadorias  vendidas  e das  matérias  consumidas (150 484) (170 355)
Fornecimentos e serviços  externos (2 127 321) (1 828 705)
Gastos  com pessoal (2 713 374) (2 991 028)
Trans ferências  e subsídios  concedidos (136 202) (189 964)
Prestações socia is -                            -                            
Imparidade de inventários  e a tivos  biológicos  (perdas /reversões) 994 2 010
Imparidade de dívidas  a receber (perdas /reversões) (11 712) (4 589)
Provi sões  (aumentos /reduções) -                            -                            
Aumentos /reduções  de justo va lor -                            -                            
Outros  rendimentos 267 172 280 788
Outros  gastos (56 381) (23 038)

Resultados antes de depreciações e resultados financeiros 368 069 166 611

Gastos /reversões de depreciação e amorti zação (624 472) (618 497)
Resultado operacional (antes de resultados financeiros) (256 403) (451 886)

Juros  e rendimentos  s imi lares  obtidos 2 222 2 911
Juros  e gastos  s imi lares  suportados (8 253) (8 209)

Resultado líquido do período (262 433) (457 185)

RENDIMENTOS E GASTOS
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Serviços de Ação Social da Universidade do Porto 

Em Euros

2021 2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Recebimentos  de cl ientes 57 236 86 722
Recebimentos  de trans ferências  e subsídios  correntes 3 591 860 3 332 145
Recebimentos  de utentes 1 475 650 1 512 098
Pagamentos  a  fornecedores (2 301 941) (2 101 257)
Pagamentos  ao pess oa l (2 745 049) (2 986 633)
Pagamentos  de trans ferências  e s ubsídios (182 875) (195 104)
Pagamentos  de pres tações  socia i s -                            -                            

Caixa gerada pelas operações (105 119) (352 028)
Pagamento/recebimento do Imposto s obre o rendimento (12) (120)
Outros  recebimentos /pagamentos 76 447 96 608

Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) (28 683) (255 540)

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:

Ativos  fixos  tangíveis (114 206) (230 946)
Ativos  intangíveis (561) -                            
Propriedades de investimento -                            -                            
Inves timentos  fi nancei ros -                            -                            

Recebimentos provenientes de:
Ativos  fixos  tangíveis 12 755 -                            
Ativos  intangíveis -                            -                            
Propriedades de investimento -                            -                            
Inves timentos  fi nancei ros -                            -                            
Outros  ativos -                            -                            
Trans ferências  de capi ta l -                            -                            
Juros  e rendimentos  s imi lares 57 5 823

Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) (101 955) (225 123)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:

Financiamentos  obti dos 57 821 57 821
Outras  operações de financiamento 50 000 240 400

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos  obti dos -                            (2 160)
Juros  e gastos  s imi lares -                            (135)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c) 107 821 295 926

Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) (22 818) (184 737)
Caixa e seus equivalentes no início do período 3 784 179 3 968 916

Caixa e seus equivalentes no fim do período 3 761 362 3 784 179

RUBRICAS
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Centro de Recursos e Serviços Comuns da Universidade do Porto 
 

Em Euros

31/12/2021 31/12/2020

ATIVO
Ativo não corrente

Ativos  fixos  tangíveis 147 998 128 538
Propriedades de investimento -                            -                            
Ativos  intangíveis 6 064 11 250
Participações financeiras -                            -                            
Di ferimentos -                            -                            
Outros  ativos  financeiros -                            -                            
Outras  contas  a receber -                            -                            

154 062 139 789

Ativo corrente
Inventários -                            -                            
Devedores  por transferências  e subs ídios  não reembols áveis 230 363 315 056
Devedores  por emprés timos  boni ficados  e subs ídios  reembolsáveis -                            -                            
Cl ientes, contribuintes  e utentes -                            -                            
Estado e outros  entes  públ icos -                            -                            
Outras  contas  a receber 32 330 56 393
Diferimentos 2 372 3 630
Outros  ativos  financeiros -                            -                            
Caixa  e depós itos 1 314 918 1 238 713

1 579 984 1 613 791

Total do Ativo 1 734 046 1 753 580

PATRIMÓNIO LÍQUIDO
Patrimóni o/Capi ta l -                            -                            
Reservas -                            -                            
Resultados  trans i tados 772 042 590 400
Ajustamentos  em ati vos  financeiros -                            -                            
Outras  variações  no patri mónio l íquido 1 239 1 239
Resultado l íquido do período 19 145 181 642

Total do Património Líquido 792 427 773 282

PASSIVO
Passivo não corrente

Provi sões -                            -                            
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Di ferimentos -                            -                            
Outras  contas  a pagar -                            -                            

-                            -                            

Passivo corrente
Credores  por transferências  e subs ídios  não reembolsáveis -                            -                            
Fornecedores  3 394 2 173
Estado e outros  entes  públ icos 131 868 121 856
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Fornecedores  de inves timentos -                            -                            
Outras  contas  a pagar 726 408 715 627
Diferimentos 79 948 140 642

941 619 980 298

Total do Passivo 941 619 980 298

Total do Património Líquido e Passivo 1 734 046 1 753 580

RUBRICAS
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Centro de Recursos e Serviços Comuns da Universidade do Porto 

Em Euros

2021 2020

Impostos , contribuições  e taxas -                            -                            
Vendas -                            -                            
Prestações de serviços  e conces sões 125 652 114 707
Trans ferências  e subsídios  correntes  obtidos 4 793 617 4 639 583
Rendimentos/Gas tos  imputados  de enti dades  controladas , associadas                                                       
e  empreendimentos  conjuntos

-                            -                            

Traba lhos  para  a  própria  enti dade -                            -                            
Cus to das  mercadorias  vendidas  e das  matérias  consumidas -                            -                            
Fornecimentos e serviços  externos (247 756) (231 868)
Gastos  com pessoal (4 596 939) (4 300 319)
Trans ferências  e subsídios  concedidos -                            -                            
Prestações socia is (4 138) (5 094)
Imparidade de inventários  e a tivos  biológicos  (perdas /reversões) -                            -                            
Imparidade de dívidas  a receber (perdas /reversões) -                            -                            
Provi sões  (aumentos /reduções) -                            -                            
Aumentos /reduções  de justo va lor -                            -                            
Outros  rendimentos 9 502 15 163
Outros  gastos (4 109) (2 444)

Resultados antes de depreciações e resultados financeiros 75 830 229 727

Gastos /reversões de depreciação e amorti zação (56 663) (48 267)
Resultado operacional (antes de resultados financeiros) 19 167 181 461

Juros  e rendimentos  s imi lares  obtidos 31 226
Juros  e gastos  s imi lares  suportados (53) (44)

Resultado líquido do período 19 145 181 642

RENDIMENTOS E GASTOS
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Centro de Recursos e Serviços Comuns da Universidade do Porto 
 

Em Euros

2021 2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Recebimentos  de cl ientes 118 688 113 483
Recebimentos  de trans ferências  e subsídios  correntes 4 801 185 4 689 528
Recebimentos  de utentes -                            -                            
Pagamentos  a  fornecedores (251 342) (234 896)
Pagamentos  ao pess oa l (4 554 469) (4 336 928)
Pagamentos  de trans ferências  e s ubsídios -                            -                            
Pagamentos  de pres tações  socia i s -                            -                            

Caixa gerada pelas operações 114 062 231 187
Pagamento/recebimento do Imposto s obre o rendimento (7) (50)
Outros  recebimentos /pagamentos 33 096 79 306

Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) 147 151 310 443

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:

Ativos  fixos  tangíveis (68 287) (103 827)
Ativos  intangíveis (2 689) -                            
Propriedades de investimento -                            -                            
Inves timentos  fi nancei ros -                            -                            

Recebimentos provenientes de:
Ativos  fixos  tangíveis -                            -                            
Ativos  intangíveis -                            -                            
Propriedades de investimento -                            -                            
Inves timentos  fi nancei ros -                            -                            
Outros  ativos -                            -                            
Trans ferências  de capi ta l -                            -                            
Juros  e rendimentos  s imi lares 31 240

Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) (70 945) (103 586)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:

Financiamentos  obti dos -                            -                            
Outras  operações de financiamento -                            -                            

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Juros  e gastos  s imi lares -                            -                            

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)                             -                             -

Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) 76 206 206 856
Caixa e seus equivalentes no início do período 1 238 713 1 031 856

Caixa e seus equivalentes no fim do período 1 314 918 1 238 713

RUBRICAS
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Em Euros

31/12/2021 31/12/2020

ATIVO
Ativo não corrente

Ativos  fixos  tangíveis 7 496 439 7 590 201
Propriedades de investimento -                            -                            
Ativos  intangíveis -                            -                            
Participações financeiras -                            -                            
Di ferimentos 478 -                            
Outros  ativos  financeiros -                            -                            
Outras  contas  a receber -                            -                            

7 496 917 7 590 201

Ativo corrente
Inventários -                            -                            
Devedores  por transferências  e subs ídios  não reembols áveis 1 877 29 943
Devedores  por emprés timos  boni ficados  e subs ídios  reembolsáveis -                            -                            
Cl ientes, contribuintes  e utentes 34 841 13 830
Estado e outros  entes  públ icos -                            -                            
Outras  contas  a receber 50 320 49 507
Diferimentos 3 458 5 036
Outros  ativos  financeiros -                            -                            
Caixa  e depós itos 135 218 140 346

225 714 238 663

Total do Ativo 7 722 631 7 828 864

PATRIMÓNIO LÍQUIDO
Patrimóni o/Capi ta l -                            -                            
Reservas -                            -                            
Resultados  trans i tados (10 583) (175 225)
Ajustamentos  em ati vos  financeiros -                            -                            
Outras  variações  no patri mónio l íquido 7 647 424 7 658 767
Resultado l íquido do período (84 921) 163 514

Total do Património Líquido 7 551 920 7 647 056

PASSIVO
Passivo não corrente

Provi sões -                            -                            
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Di ferimentos -                            -                            
Outras  contas  a pagar -                            -                            

-                            -                            

Passivo corrente
Credores  por transferências  e subs ídios  não reembolsáveis -                            -                            
Fornecedores  6 773 2 121
Estado e outros  entes  públ icos 11 820 10 821
Financiamentos  obti dos -                            -                            
Fornecedores  de inves timentos -                            -                            
Outras  contas  a pagar 151 263 168 866
Diferimentos 855 -                            

170 711 181 808

Total do Passivo 170 711 181 808

Total do Património Líquido e Passivo 7 722 631 7 828 864

RUBRICAS
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Em Euros

2021 2020

Impostos , contribuições  e taxas -                            -                            
Vendas -                            -                            
Prestações de serviços  e conces sões 297 062 185 028
Trans ferências  e subsídios  correntes  obtidos 463 588 745 678
Rendimentos/Gas tos  imputados  de enti dades  controladas , associadas                                                       
e  empreendimentos  conjuntos

-                            -                            

Traba lhos  para  a  própria  enti dade -                            -                            
Cus to das  mercadorias  vendidas  e das  matérias  consumidas -                            -                            
Fornecimentos e serviços  externos (358 791) (333 913)
Gastos  com pessoal (394 504) (336 991)
Trans ferências  e subsídios  concedidos (1 396) -                            
Prestações socia is (2 804) (5 538)
Imparidade de inventários  e a tivos  biológicos  (perdas /reversões) -                            -                            
Imparidade de dívidas  a receber (perdas /reversões) (1 312) (5 142)
Provi sões  (aumentos /reduções) -                            -                            
Aumentos /reduções  de justo va lor -                            -                            
Outros  rendimentos 79 237 58 145
Outros  gastos (56 806) (24 667)

Resultados antes de depreciações e resultados financeiros 24 273 282 600

Gastos /reversões de depreciação e amorti zação (108 021) (118 065)
Resultado operacional (antes de resultados financeiros) (83 748) 164 535

Juros  e rendimentos  s imi lares  obtidos -                            -                            
Juros  e gastos  s imi lares  suportados (1 173) (1 021)

Resultado líquido do período (84 921) 163 514

RENDIMENTOS E GASTOS
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Em Euros

2021 2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Recebimentos  de cl ientes 330 992 218 556
Recebimentos  de trans ferências  e subsídios  correntes 459 745 684 151
Recebimentos  de utentes -                            -                            
Pagamentos  a  fornecedores (376 445) (388 811)
Pagamentos  ao pess oa l (385 718) (329 539)
Pagamentos  de trans ferências  e s ubsídios -                            (15 000)
Pagamentos  de pres tações  socia i s -                            -                            

Caixa gerada pelas operações 28 574 169 356
Pagamento/recebimento do Imposto s obre o rendimento -                            -                            
Outros  recebimentos /pagamentos (15 870) 49 302

Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) 12 704 218 658

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:

Ativos  fixos  tangíveis (13 622) (137 553)
Ativos  intangíveis -                            -                            
Propriedades de investimento -                            -                            
Inves timentos  fi nancei ros -                            -                            

Recebimentos provenientes de:
Ativos  fixos  tangíveis -                            -                            
Ativos  intangíveis -                            -                            
Propriedades de investimento -                            -                            
Inves timentos  fi nancei ros -                            -                            
Outros  ativos -                            -                            
Trans ferências  de capi ta l -                            -                            
Juros  e rendimentos  s imi lares -                            -                            

Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) (13 622) (137 553)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:

Financiamentos  obti dos -                            33 210
Outras  operações de financiamento 29 000 -                            

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos  obti dos (33 210) -                            
Juros  e gastos  s imi lares -                            -                            

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c) (4 210) 33 210

Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) (5 128) 114 315
Caixa e seus equivalentes no início do período 140 346 26 031

Caixa e seus equivalentes no fim do período 135 218 140 346

RUBRICAS
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ANEXO III – INDICADORES POR ENTIDADE CONSTITUTIVA 

Em milhares de Euros/ Em %/ Em pp/ Em ETIs

FAUP FBAUP FCUP FCNAUP FADEUP FDUP FEP FEUP FFUP FLUP FMUP FMDUP FPCEUP ICBAS REIT SASUP CRSCUP CDUP

2021 5 671 5 249 30 126 2 468 6 982 4 332 12 200 56 781 7 227 16 437 23 753 3 786 10 575 17 401 25 107 5 566 4 929 841

2020 5 332 4 865 28 616 2 319 6 270 4 042 11 621 54 990 6 973 16 105 21 364 3 580 9 339 16 304 23 913 5 377 4 770 989

Variação 339 384 1 509 149 711 290 579 1 791 255 332 2 390 206 1 237 1 097 1 194 189 159 (148)

2021 5 426 4 931 29 069 2 478 5 840 2 982 11 782 52 153 7 571 16 342 22 896 4 179 10 485 16 715 22 008 5 828 4 910 926

2020 5 183 4 936 28 917 2 206 5 637 2 960 10 906 51 260 7 416 15 778 20 381 3 952 9 187 16 219 21 599 5 834 4 588 825

Variação 243 (5) 152 272 202 22 876 894 154 564 2 515 227 1 298 496 409 (6) 322 101

2021 246 318 1 056 (10) 1 142 1 350 419 4 627 (343) 95 857 (393) 90 685 3 099 (262) 19 (85)

2020 150 (71) (301) 113 633 1 081 715 3 730 (444) 327 983 (372) 151 84 2 314 (457) 182 164

Variação 96 389 1 357 (123) 509 268 (297) 897 101 (232) (125) (21) (61) 601 785 195 (162) (248)

2021 500 484 2 592 217 1 555 1 530 1 071 7 180 191 709 1 586 (104) 249 1 187 4 546 154 76 14

2020 334 96 1 145 267 955 1 239 1 187 5 921 (102) 700 1 834 (222) 299 560 4 185 (72) 230 276

Variação 166 388 1 447 (50) 599 291 (116) 1 259 293 9 (248) 118 (50) 627 361 226 (154) (262)

2021 488 475 2 560 215 1 546 1 525 1 036 7 161 186 685 1 564 (111) 234 1 176 4 567 148 76 13

2020 322 87 1 122 268 948 1 238 1 156 5 925 (103) 677 1 818 (227) 289 554 4 200 (77) 230 275

Variação 166 388 1 438 (53) 598 286 (120) 1 236 290 9 (254) 116 (55) 622 367 225 (154) (262)

2021 89% 81% 71% 93% 99% 117% 73% 73% 93% 62% 74% 78% 56% 98% 149% 131% 103% 108%

2020 84% 73% 73% 97% 86% 104% 77% 72% 89% 62% 78% 76% 62% 98% 149% 110% 106% 125%

Variação 4 8 (2) (4) 13 13 (5) 1 4 0,4 (4) 2 (5) (0,2) (1) 21 (3) (17)

Autonomia financeira 2021 80% 73% 67% 89% 86% 92% 82% 68% 87% 54% 69% 84% 58% 81% 82% 97% 46% 98%

2020 80% 76% 69% 89% 87% 91% 83% 68% 90% 52% 69% 85% 63% 81% 86% 97% 44% 98%

Variação (0,1) (3) (2) (0,3) (1) 1 (1) (1) (3) 3 (1) (2) (6) (0,1) (3) 0,3 2 0,1

2021 1 743 874 8 472 3 292 5 058 8 755 7 214 37 591 2 026 1 974 11 311 442 4 016 6 228 19 390 3 761 1 315 135

2020 1 454 585 10 491 3 150 4 013 7 567 6 537 32 573 2 392 2 525 10 858 598 2 879 5 910 21 584 3 784 1 239 140

Variação 289 289 (2 019) 142 1 045 1 189 678 5 018 (366) (551) 453 (157) 1 137 318 (2 194) (23) 76 (5)

2021 100,95 96,54 448,75 41,37 90,20 61,27 178,94 824,80 112,24 272,61 439,63 77,08 167,23 274,98 308,63 147,10 175,60 19,00

2020 96,46 95,52 426,50 40,32 88,94 59,43 169,57 801,91 112,79 277,64 408,52 75,09 153,64 262,48 303,56 159,10 170,48 18,00

Variação 4,49 1,02 22,25 1,05 1,26 1,84 9,37 22,89 (0,55) (5,03) 31,11 1,99 13,59 12,50 5,07 (12,00) 5,12 1,00

Cash-flow
Res. líquido+ Gastos/reversões de deprec. e 
amort. + Impar. (perdas/reversões) + Prov. 
(aum./red.) - Imp. subs. e transf. p/ invest.

ETI's

Resultado líquido do período

Caixa e seus equivalentes do fim do 
período

Rendimentos totais

Gastos totais

EBITDA                                                                                  
Res. operacional + Gastos/reversões de deprec. 
e amort. + Impar. (perdas/reversões) + Prov. 
(aum./red.) - Imp. subs. e transf. p/ invest.

Património Líquido/ Ativo 

Orç. Estado/ Gastos com pessoal
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ANEXO IV – DECLARAÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 15.º DA LEI N.º 8/2012, DE 21/02 

Declaração de Compromissos Plurianuais 
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Declaração de Pagamentos em Atraso 
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Declaração de Recebimentos em Atraso 
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Declaração de Recebimentos em Atraso 
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Declaração de Recebimentos em Atraso 
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Declaração de Recebimentos em Atraso 
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Declaração de Recebimentos em Atraso 
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Declaração de Recebimentos em Atraso 
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Declaração de Recebimentos em Atraso 
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Declaração de Recebimentos em Atraso 
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Declaração de Recebimentos em Atraso 
 


