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Mensagem
do
Presidente
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___
2013
“Nas fotos de família, os nossos rostos começam a
mostrar os sinais da maturidade. Não somos mais
aqueles engenheiros que decidiram ser empresários
sem saber dos desafios e das vitórias que a vida
de empreendedor nos vai trazendo. São doces ou
amargos os dias mas continuamos, fortes.”

___
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Mensagem
do
Presidente

Dez anos
2013 encerra um ciclo da minha vida. Foram quase cinco anos
de imenso prazer por fazer parte da Direção da Inova-RIA. Dei
o meu contributo, não isento de falhas. Fi-lo porque acreditei,
sempre, na força e vitalidade dos associados, na necessidade de
mudarmos de rumo, de nos juntarmos em torno de projetos mais
ambiciosos e de maior risco. Partilharam-se vontades, riscos e
vitórias. A REDE vive e mostra-nos a importância do nosso lema.
Nas fotos de família, os nossos rostos começam a mostrar os
sinais da maturidade. Não somos mais aqueles engenheiros que
decidiram ser empresários sem saber dos desafios e das vitórias
que a vida de empreendedor nos vai trazendo. São doces ou
amargos os dias mas continuamos, fortes.

PEDRO ROSEIRO

___

presidente
da direção
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Não somos diferentes da Inova-RIA: o tempo passa por esta rede
que cresceu 4 vezes em número de associados mas muito mais
em termos de volume de negócios (e exportações) e em número
de colaboradores. Somos mais de 3500 pessoas altamente
qualificadas, prontas para ultrapassar grandes barreiras.
INOVA-RIA.pT RELATÓRIO E ContaS’13

Quisemos celebrar:
10 anos é sempre uma data especial nas nossas vidas e é o também na vida da associação.
Juntámo-nos numa jornada de descoberta da cidade que nos acolhe; trouxemos famílias e amigos mas, sobretudo, agrupámo-nos
em equipas de colegas da empresa ou da empresa ao lado. Jogámos ao longo de um percurso marcado por um peddy-paper que
nos levou do Canal de São Roque ao Parque da Cidade; oferecemos brincadeiras do Halloween na Praça do Peixe e criámos um
brinquedo que demos a uma instituição da cidade juntamente com o valor das inscrições. Foi o nosso pequeno contributo para
vidas melhores.
Foi um desafio renhido, os prémios atrativos mas, sobretudo, estivemos juntos. Ficámos mais fortes.
Mas a festa não podia ficar só nas ruas. Fomos ambiciosos, quisemos estar com os nossos amigos da nossa região e do
nosso ofício, perspetivámos o futuro partindo do nosso passado.
Organizámos uma grande Conferência e centenas de pessoas vieram ouvir-nos. Cortámos um bolo, soprámos velas e celebrámos.
Recolhemos ideias para os próximos 10 anos e fizemos isso em grupo: não queremos estar sozinhos.
Vivemos o nosso lema: Juntos somos mais fortes.
INOVA-RIA.pT RELATÓRIO E ContaS’13

05

NÃO DEVEMOS TER
MEDO DE INVENTAR
SEJA O QUE FOR. TUDO
O QUE EXISTE EM
NÓS EXISTE TAMBÉM
NA NATUREZA, POIS
FAZEMOS PARTE DELA.

PABLO PICASSO

‘02
___

A
Inova-Ria
INOVA-RIA.PT

___
INOVA-RIA
A Inova-Ria - Associação de Empresas para uma Rede de Inovação em
Aveiro, é uma pessoa coletiva de direito privado sem fins lucrativos tem
por objeto a criação e consolidação de um cluster na área das Tecnologias
de Informação, Comunicação e Eletrónica, com especial enfoque nas
telecomunicações, centrado na Região de Aveiro.

___
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___

A
Inova-Ria

A Inova-Ria é hoje uma Associação de referência, respeitada

Durante 2013, foram realizados outras iniciativas de

e reconhecida pela sua seriedade e capacidade de

networking com as empresas associadas com o objetivo

compromisso.

de fomentar o espirito colaborativo e o desenvolvimento de
estratégias colaborativas e parcerias de negócio.

Em dez anos de existência, a Inova-Ria, como Associação de
Empresas para uma Rede de Inovação em Aveiro, evoluiu,

O ano de 2013 foi o ano em que foi instituída “A rede” no

desempenhando um papel ativo na dinamização e criação de

seio da Inova-Ria, como agrupamento de empresas que se

valor no setor, designadamente através da investigação, do

reúne regularmente para apresentar desafios e estabelecer

desenvolvimento de tecnologias, do conhecimento e formação

parecerias para abordar negócios concretos. Esta iniciativa

de pessoas, de experiências internacionais e, sobretudo,

teve a sua génese no Projeto Alvos Estratégicos e permitiu

da criação de empresas tecnológicas. Tudo isto em rede,

alcançar uma execução apreciável neste projeto durante

promovendo estratégias colaborativas que aportem valor a todas

este ano.

as empresas e fomentem a criatividade e a competitividade.
Também no âmbito de outro projeto coordenado pela InovaEm 2013, a Inova-Ria celebrou o seu 10º Aniversário,

-Ria, o Estrate-Ria, foi realizado o Estudo Prospetivo do Setor

reunindo os seus associados e entidades parceiras nas

TICE que recolheu elogios, incluindo do próprio COMPETE,

comemorações que incluíram a realização da Conferência

sendo atualmente considerado uma referência para análises

“10 Anos da rede de Inovação” e de outros eventos

oficiais ao setor TICE. Ainda neste projeto foi desenvolvida

destacando-se os jogos corporativos “Inova-Ria Games

uma plataforma eletrónica para a vigilância prospetiva

2013” que tiveram como finalidade a solidariedade social e

estratégica, o CrowdRia, que utiliza conceitos como o

o relacionamento efetivo entre colaboradores das empresas.

crowdsourcing e gamification para as empresas associadas,

08
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inicialmente, sendo disponibilizado em 2014 a outras

os relacionamento e acordos existentes com o cluster sueco-

empresas e organizações.

dinamarquês, Cluster 55º, entre outros contactos, tendo em
vista o acesso das empresas associadas a esta próspera

No início de 2013 concluiu-se com bastante sucesso o

região do norte da europa. Ainda neste âmbito do sistema

Projeto ACTOR - Apostar na Certificação das Empresas TICE

de inovação local, a Inova-Ria participou na concretização de

Organizadas em Rede. Este projeto permitiu às empresas

diversas iniciativas com a Câmara Municipal de Aveiro, AIDA

aderentes implementar referenciais de qualidade de grande

e outras entidades regionais, como por exemplo, o Projeto

relevância, como a ISO 27001, a ISO 20000, o CMMI, o IT

Parque da Sustentabilidade. Foi também fomentada uma

Mark, e a NP 4457, cofinanciados pelo COMPETE/QREN.

maior aproximação às principais associações empresariais

Foi o bom desempenho que permitiu que, no final do quadro

da região de Aveiro, tendo sido criado com o apoio da Inova-

comunitário de Apoio, e quando as verbas escasseavam,

Ria, o Conselho Empresarial da Região de Aveiro (CER-

fosse aprovado pelo COMPETE um novo projeto, o ACTOR II,

Aveiro) que irá desempenhar um papel relevante e central

que permitiu em 2014 alcançar pela Inova-Ria um papel de

no envolvimento direto com a Comunidade Intermunicipal

relevo no apoio à certificação em normas de qualidade de

da Região de Aveiro (CIRA) no próximo quadro de fundos

relevância mundial.

europeus para a região.

O primeiro projeto internacional, FI4VDI, em conjunto com

Uma das principais áreas de atuação da Inova-Ria são

Universidades e Centros de Supercomputação de Espanha e

os recursos humanos, sobretudo no que diz respeito à

de França, teve o seu arranque em 2013 e foi também o ano

identificação de jovens à saída das Universidades que

em que a Inova-Ria, através do projeto SIAC FP7, apoiou a

possam vir a integrar os quadros das empresas associadas

incursão de algumas empresas no acesso ao 7º Programa

e parceiras, promovendo desta forma a retenção de

Quadro, formalizando 8 candidaturas a este programa de

recursos humanos com elevadas competências técnicas

apoio à I&D europeia.

na área das TICE na região e no país. O Programa Bolsas
GENIUS, criado pela Inova-Ria em 2012, obteve em

Tendo como objetivo de contribuir para os processos de

2013, 38 bolsas de investigação científica em contexto

internacionalização, a Inova-Ria, no âmbito do projeto Aveiro

empresarial, introduzindo assim estes jovens no mercado

Empreendedor, deslocou-se a Silicon Valley (EUA, CA) e

de trabalho. Ainda neste domínio, a Inova-Ria apresentou

a Silicon Hills (EUA, TX) para estabelecer uma primeira

uma candidatura no âmbito dos Passaportes de Emprego

abordagem a estes mercados. A Inova-Ria teve também a

3i, criando o Programa de Estágios RIA3IS que apoiou a

oportunidade participar na visita de estado à Suécia integrado

realização de 21 estágios, promovendo o emprego jovem

na comitiva do Presidente da República, permitindo consolidar

em diversas áreas relacionadas com o setor TICE.
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2. Órgãos Sociais
Os órgãos sociais da Inova-Ria em 2013:

___

___

___

ASSEMBLEIA GERAL

DIREÇÃO

Conselho fiscal

___

___

___

Presidente

Presidente

Presidente

Alcino Lavrador

Pedro Roseiro

Paulo Monteiro

___

___

___

1º secretário

vogal

vogal

Pedro Queirós

Hélder Lopes

João Filipe

___

___

___

2º secretário

vogal

vogal

Carlos de Pascoal Neto

Pedro Almeida

Nuno Gomes

PT Inovação e Sistemas

Ericsson

GrupUNAVE

10

I-Zone

Globaltronic

Wabnet

Nokia Siemens Networks

Maisis

Exatronic

INOVA-RIA.pT RELATÓRIO E ContaS’13

3. Eleições
ORGÃOS SOCIAIS DA INOVA-RIA, PARA O TRIÉNIO 2014/2016
Eleições da Assembleia Geral de 20 Dezembro 2013.

___

___

___

ASSEMBLEIA GERAL

DIREÇÃO

Conselho fiscal

___

___

___

Presidente

Presidente

Presidente

Alcino Lavrador

Rui Lopes

Augusto Medina

___

___

___

1º secretário

vogal

vogal

Pedro Queirós

Carlos Alves

João Filipe

___

___

___

2º secretário

vogal

vogal

Carlos de Pascoal Neto

Nuno Gomes

José Amaro

PT Inovação e Sistemas

Ericsson

GrupUNAVE

Ponto C

HFA

Exatronic

SPI

Maisis

Criativa

As eleições para os novos corpos sociais da Inova-Ria do triénio 2014/2016 decorreram a 20 de Dezembro, no auditório da PT
Inovação e Sistemas.
A lista única candidata, liderada por Rui Lopes, foi eleita em Assembleia Geral Extraordinária convocada para o efeito.

INOVA-RIA.pT RELATÓRIO E ContaS’13
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4. Governação

PEDRO ROSEIRO

HÉLDER LOPES

PEDRO ALMEIDA

presidente
da direção

Vogal da
Direção

Vogal da
Direção

___

___

___

5. A Equipa Executiva
A equipa executiva, sob a direção do Gestor Executivo, possui dois elementos que prestam serviços externos nas áreas de
operação e suporte informático. A equipa interna da Inova-Ria funciona de acordo com o seguinte organograma:

António Teixeira Gestor Executivo
regina sacchetti
Organização e Gestão de Recursos
Gestão do Programa de Bolsas
Talent Scouting

MARLOS Silva
Coordenação de Projetos
Internacionalização
Parcerias

ANA RIBEIRO
Controlo de Gestão
Gestão de Projetos
Cobranças

marlos silva
Networking Institucional
Projetos Europeus

Carisa Martins
Assessoria à Gestão
Gestão Financeira de Projetos
Comunicação & Marketing

Carisa martins
Organização de Eventos
Social Media

regina sacchetti
Associados
Formação

Ana Ribeiro
Assessoria Contabilística
Apoio Logístico

DANIEL MOTA
Suporte Informático
Tiago cravo
Operações e Suporte

Prestação de Serviços Externo

Para reforçar a eficiência organizacional
com a necessária otimização de custos,

Áreas de Suporte da Atividade da Inova-Ria

Empresas

Gestão Contabilística

VLM Consultores

a Inova-Ria, utilizou o outsourcing e a

Software Contabilidade PowerGest

Criativa

subcontratação a empresas associadas

Hosting e WebMail

Ponto C

Manutenção do Sistema Informático

Choque Virtual

nas seguintes áreas de suporte:
12
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‘03
___

Associados
INOVA-RIA.PT

___
A Inova-Ria encerrou o ano de 2013 com um
total de 59 associados. Estes localizam-se
maioritariamente (70%) na região de Aveiro e
os restantes no Porto, Coimbra e Lisboa.

___
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___

Associados

Num ano de retração económica registou-se, à semelhança de

Os principais subsetores de atividade das empresas asso-

2009, um ligeiro decréscimo no número de Associados, como

ciadas mantêm-se concentrados nas Telecomunicações e

resultado da desvinculação de oito empresas: Cem Terras;

nas Tecnologias de Informação que foram os subsetores

Adverte – Morais e Mesquita; Qualiseg; Adrego & Associados;

que estiveram na génese da Associação.

TV Ria; Contisystems; Voltec e Digitalflow e a adesão de apenas
quatro novas empresas associadas: Prodcent; BTEN; ICTECH
e Francisco Mesquita. As jovens empresas de base tecnológica

5%

têm vindo a assumir um papel preponderante como agentes

14%

de mudança no universo da Inova-Ria, através da criação de
produtos, serviços e modelos de negócio inovadores. A InovaRia possui interesse em atrair cada vez mais empresas desta
tipologia para rejuvenescer o Cluster Inova-Ria.
15

21

27

33

46

58

57

62

16%

64

62

4%
19%

___
SETOR DE
ATIVIDADE

59
42%

LEGENDA
TELECOMUNICAÇÕES

ELETRÓNICA

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO

COMUNICAÇÃO E MARKETING

CONSULTORIA

BANCA

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Globalmente, a Inova-Ria representa um volume de negócios de 369 milhões de euros e cerca de 2200 colaboradores com
qualificação superior na sua grande maioria (80%). Em 2013 registou-se uma diminuição do número de colaboradores, face ao
ano anterior, que é justificado com o abrandamento económico e com a reestruturação de algumas das empresas associadas.
Importa salientar que estes números não incluem o volume de negócios nem o número de colaboradores dos Associados
Banco Santander Totta S.A. e Banco Espírito Santo S.A.

NÃO DEVEMOS
TENDER À LIMITAÇÃO,
MAS À LIBERTAÇÃO.
SÓ A LIBERDADE NOS
PERMITE ACOLHER O
FUTURO.
WASSILY KANDINSKY

Denominação social
ALL WAYS-SI Lda.
AMBISIG - Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica, S.A.
B10 - Business Talent Enterprise Network, S.A.
BEEVC - Electronic Systems, Lda.
BI-BRIGHT - Comunicação Visual Interactiva, S.A.
Callya, Lda.
Choque Virtual - Tecnologias de Informação Unipessoal, Lda.
Criativa - Serviços de Informática, Lda.
Dognaedis, Lda.
Dreamlab, Desenvolv. e Consultoria em Multimédia, Lda.
Ericsson Telecomunicações, Lda.
Exatronic - Engenharia Electrónica, Lda.
Galileu Norte, S.A.
Globaltronic - Electrónica e Telecomunicações, S.A.
grupUNAVE - Inovação e Serviços, Lda.
HFA - Henrique, Fernando & Alves, Lda.
ICTECH, Lda.
ISA – Intelligent Sensing Anywhere, S.A.
I-Zone SGPS, S.A.
JUSTBIT - Serviços de Telecomunicações e Gestão Industrial, Lda.
Linkintense, S.A.
M.A.D. - Prestação de Serviços, Unip. Lda.
Maisis - Sistemas de Informação, Lda.
Match Profiler - Consultadoria e Desenv. de Sist. de Gestão, Lda.
MATCHPOINT - Consultoria, Inovação e Serviços, Lda.
Metatheke – Software, Lda.
Micro I/O - Serviços de Electrónica, Lda.
Mindstorm - Inovação e Tecnologia, Lda.
Nokia Siemens Networks, S.A
Oficinalis, Lda.
OLISIPO – Formação e Consultoria em Tecnologias de Informação, S.A.
ONDA VÍDEO - Audiovisuais, Multimédia e Conteúdos, Lda.
Outsoft, Lda.
PASSWORD - Informática e Telecomunicações, Lda.
Pictónio, Lda.
Ponto C - Desenvolvimento de Sistemas de Informação, Lda.
Present Technologies - Serviços Informáticos, Lda.
PRODCENT, Lda.
PT Inovação e Sistemas, S.A.
Real Lógica - Redes, Informática e Electrónica, Lda.
REDERIA - Innovation, S.A.
SHORTCUT - Consultoria e Serviços de Tecnologias de Informação, Lda.
Sociedade Portuguesa de Inovação - C. E. F. I., S.A.
Strongstep - Innovation in software quality, Lda.
Sys-Match - Consultores de Sistemas de Informação, Lda.
TELBIT - Tecnologias de Informação, Lda.
Uartrónica Electrónica Lda.
Ubiprism, Lda.
Ubiwhere, Lda.
Versão Integral, Lda.
VLM Consultores, S.A.
WABNET - Consultoria e Gestão, Lda.
Walk by Walk, Lda.
WITHUS - Inovação e Tecnologia, Lda.
XLM - Innovation & Technology

Total

Obs.: Os Associados BES e SantanderTotta não foram considerados neste âmbito tendo em conta a especifi
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Volume de Negócios

recursos humanos

2012

2013

82 389,16 €

74 575,67 €

Evolução

2 572 182,07 €

2 939 721,73 €

n.a.

607 658,24 €

-

n.a

6

-

n.a.

n.a.

-

n.a

n.a

-

542 455,43 €

1 310 134,27 €

5

8

10 000,00 €

5 500,00 €

1

2

65 286,64 €

70 993,40 €

2

2

469 007,72€

536 595,00€

12

12

120 000,00 €

300 000,00 €

20

22

613 440,23 €

471 444,31 €

16

13

114 710 000,00 €

101 645 000,00 €

219

212

1 461 396,17 €

1 450 631,18 €

25

25

963 762,31 €

978 977,13 €

5

4

2 795 014,22 €

2 250 664,51 €

13

13

160 785,96 €

204 087,30 €

7

10

7 976 625,70 €

8 005 927,93 €

102

105

n.a.

n.a

6 958 396,00 €

6 800 569,00 €

-

-

1 375 260,35 €

1 396 621,75 €

-

2012

2013

1

1

44

40

n.a

n.a

160

106

-

-

41

40

Evolução
=

=
=

=
=

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 772 320,56 €

2 444 348,69 €

72

68

513 343,75€

617 879,91€

12

14

109 336,44 €

91 522,65 €

3

3

191 935,15€

148 291,81€

9

7

1 054 598,00 €

1 147 315,03 €

22

27

13 879,91 €

30 000,00 €

2

2

103 141 049,29 €

95 438 132,28 €

1262

909

40 625,19 €

19 331,70 €

10 216 835,24 €

12 116 005,09 €

1

1

440

450

15 803,16€

40 682,82€

1

1

2 211 079,33 €

2 268 836,82 €

68

68

=

=
=
=
=

173 444,45€

159 849,60€

6

6

-

100 000,00 €

76 500,00 €

5

5

=

1 691 000,00 €

1 366 000,00 €

56

50

606 309,51 €

461 175,60 €

19

22

-

-

111 046 286,84 €

101 534 060,05 €

-

1

9

463

422

-

-

-

-

1 301 012,20 €

1 550 213,51 €

14

15

1 162 652,00 €

1 155 000,00 €

32

30

2 754 205,66€

3 077 817,84€

38

49

404 657,80 €

301 028,98 €

8

6

952 896,75€

1 022 295,86€

30

31

920 751,84€

629 341,78€

28

19

2 059 217,51 €

5 286 272,69 €

62

67

148 927,16 €

196 397,30 €

6

7

869 368,68 €

1 003 009,58 €

29

34

925 422,00 €

985 679,95 €

30

32

1 662 722,74 €

1 461 535,92 €

41

44

56 350,00 €

75 436,00 €

2

2

462 709,64 €

305 752,54 €

11

7
71

2 071 544,94 €

2 524 508,93 €

67

2 530 650,19 €

2 449 652,51 €

68

78

392.058.949,89€

369.032.976,86€

3581

2268

-

=

ficidade da atividade desenvolvida.
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As empresas associadas à rede de Inovação da Inova-Ria realizam investimentos significativos em atividades de Investigação
e Desenvolvimento Tecnológico, para alcançarem uma posição competitiva elevada nos mercados em que atuam com novos
produtos e serviços diferenciadores.
Nas tabelas seguintes pode-se verificar a evolução do investimento em I&D entre 2012 e 2013, apresentando-se de seguida o
top 10 no volume de negócios e do investimento em investigação, desenvolvimento e inovação.
Investimento em I&D até 31 Dez
Empresas

2012

2013

Dognaedis

200 000,00 €

225 386,00 €

Exatronic

614 757,80 €

500 000,00 €

Globaltronic

151 080,00 €

134 640,00 €

1 417 634,00 €

1 362 337,00 €

Micro IO

192 338,00 €

243 305,00 €

Olisipo

251 034,26 €

596 285,81 €

Ponto C

92 200,00 €

72 000,00 €

113 144,23 €

92 386,39 €

28 335 094,00 €

23 188 915,00 €

0,00 €

193.167,30 €

Ubiprism

43 184,99 €

97 539,22 €

Ubiwhere

747 760,00 €

659 898,00 €

32 158 227,28 €

27.365.859,72€

ISA

Present Technologies
PT Inovação e Sistemas
Strongstep

Total

TOP 10 Volume de Negócios

Evolução

TOP 10 Investimento em I&D

Ranking
Empresa
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V. Negócio 2013

Empresa

InvesT. I&D 2013

1

Ericsson

101 645 000,00 €

PT Inovação e Sistemas

23 188 915,00 €

2

PT Inovação e Sistemas

101 534 060,05 €

ISA

3

Nokia

95 438 132,28 €

Ubiwhere

659 898,00 €

4

Olisipo

12 116 005,09 €

Olisipo

596 285,81 €

5

HFA

8 005 927,93 €

Exatronic

500 000,00 €

6

ISA

6 800 569,00 €

Micro IO

243 305,00 €

7

Uartrónica

5 286 272,69 €

Dognaedis

225 386,00 €

8

Ambisig

2 939 721,73 €

Strongstep

193 167,30 €

9

Withus

2 524 508,93 €

Globaltronic

134 640,00 €

10

XLM

2 449 652,51 €

Ubiprism

1 362 337,00 €

97 539,22 €

INOVA-RIA.pT RELATÓRIO E ContaS’13

A proteção por patentes em Portugal é uma realidade emergente como demonstram as estatísticas de Propriedade Intelectual
publicadas pelo INPI. Na tabela seguinte podemos ver o panorama das empresas da Inova-Ria no que diz respeito ao número
de patentes e marcas registadas.
Empresa

Nº Patentes INPI

Nº Marcas INPI

PT Inovação e Sistemas

12

19

Withus

1

4

Maisis

0

2

Ponto C

0

3

Telbit

0

1

Shortcut

0

3

REDERIA

0

5

Uartrónica

0

1

XLM

0

2

Banco Santander Totta

0

25

Micro I/O

2

11

VLM Cosultores

0

6

Walk

0

6

Versão Integral

0

1

Ubiwhere

0

8

Metatheke

0

5

Exatronic

3

14

Banco Espírito Santo

0

77

ISA

0

13

grupUNAVE

0

1

Pictónio

0

3

SPI

0

1

Olisipo

0

4

Ambisig

4

19

Oficinalis

0

1

Strongstep

0

1

Match Profiler

0

4

Ubiprism

0

5

Dognaedis

0

1

Wabnet

0

2

BEEVC

0

5

Linkintense

0

1

Prodcent

0

1

BTEN

0

1

TOTAL

22

256

Nota. Segundo dados do INPI à data de 7 de Maio de 2014
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De seguida apresentamos o catálogo das empresas associadas com uma breve caracterização da sua atividade e os seus
dados identificativos.
LOGO

20

Denominação social

Atividade Principal

Website

All Ways -Si, Lda.

Atividades de consultoria e elaboração de soluções na área de informática, negócios,
gestão e organização empresarial.

Ambisg
Ambiente Sistemas de
Informação Geográfica, S.A.

Integradora de serviços com 18 anos de experiência a inovar nas áreas da consultoria,
tecnologias de informação, sistemas de informação geográfica e desenvolvimento de
software à medida.

AMBISIG.COM

Banco Espirito Santo S.A.

O Grupo Banco Espírito Santo tem por objetivo central da sua atividade a criação de
valor para clientes, colaboradores e accionistas.

BES.PT

Banco Santander
Totta, S.A.

Banco comercial com sede em Espanha e presente em 10 mercados principais. O
Santander é o maior banco da zona do euro em termos de mercado de capitalização.

SANTANDERTOTTA.PT

BTEN
Business Talent Enterprise Network, S.A.

A BTEN apoia a implementação de novos modelos de negócio, para acelerar o
crescimento das empresas no mercado nacional e internacional. Dedica-se à inovação
empresarial, atuando em matéria de introdução de novas soluções (serviços/ produtos/
processos), promovendo a abordagem a novos mercados e circuitos de comercialização.

BTEN.PT

Bi-Bright
Comunicação Visual
Interactiva, S.A.

Empresa do grupo Bi-Silque que é o fabricante lider de produtos de comunicação visual.
Os seus principais produtos são os Quadros Interativos e desenvolve como principais
serviços soluções Interactivas.

BIBRIGHT.PT

BEEVC
Eletronic Systems, Lda.

Implementação e inovação de sistemas “inteligentes”. Responsável pela criação
da impressora 3D desktop. Investigação, desenvolvimento, prestação de serviços e
comercialização de sistemas eletrónicos, informáticos, robóticos e de automação
industrial.

BEEVERYCREATIVE.COM

Callya, Lda.

Prestação de serviços de consultoria em Tecnologias de Informação, Comunicação e
Electrónica

LC-A.PT

Choque Virtual
Tecnologias de
Informação Unipessoal, Lda.

Consultoria Informática. Instalação, Configuração e Manutenção de servidores
Windows, HPUX, Sun Solaris e NetApp. Gestão de cópias de segurança. Instalação,
Configuração e Manutenção de bases de dados. Instalação, Manutenção e Certificação
de estruturas de rede. Outsourcing.

CHOQUE-VIRTUAL.PT

Criativa
Serviços de Informática, Lda.

Desenvolvimento de software, prestação de serviços na área de consultoria em sistemas
de informação e comércio de produtos informáticos.

CRIATIVA-SI.PT

Dognaedis, Lda.

Empresa de consultoria em segurança de informação e arquitectura de software e
formação profissional, em três eixos de ação: Suporte de Continuidade de Negócios,
Auditoria de Segurança e Consultoria.

DOGNAEDIS.COM

Dreamlab
Desenvolv. e Consultoria
em Multimédia, S.A.

Agência criativa de marketing e comunicação digital que trabalha as marcas, criando
conceitos e conteúdos no universo digital, pensada para acompanhar e dar valor à
forma como os clientes pensam o seu negócio e comunicação.

DREAMLAB.PT

Ericsson
Telecomunicações, Lda.

Fornecedor líder mundial de equipamentos e serviços de telecomunicações para
operadores de rede fixa e móvel em mais de 140 países. Estabelecida em 1876, tem
a sua sede em Estocolmo, na Suécia, e está presente em Portugal desde 1911. Para a
Ericsson, o forte investimento em inovação é visto como um facilitador do crescimento
e rentabilidade dos seus Clientes.

ERICSSON.COM/PT
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LOGO

Denominação social

Atividade Principal

Website

Exatronic
Engenharia Electrónica, Lda.

Líder em soluções de eletrónica, a Exatronic reúne competências para, de forma vertical,
conduzir processos de investigação e desenvolvimento tecnológico, criar produtos
customizados, incorporar valor e otimizar processos de industrialização.

EXATRONIC.PT

Galileu Norte, S.A.

Formação especializada em tecnologias de informação e comunicação e em soft skills
& competências empresariais, no mercado nacional.

GALILEU.PT

Globaltronic
Electrónica e
Telecomunicações, S.A.

Empresa que desenvolve, industrializa e comercializa produtos e soluções de
electrónica e telecomunicações. A Globaltronic direciona a sua atividade para as áreas
de integração de sistemas de comunicações, engenharia de redes, suporte técnico
manutenção e desenvolvimento.

GLOBALTRONIC.PT

grupUNAVE
Inovação e Serviços, Lda.

Foi criada pela Universidade de Aveiro com o objetivo de facilitar o processo de
aproximação entre os meios académico e empresarial, de promover a divulgação da
temática do empreendedorismo na região e de apoiar a disseminação de novas áreas
de conhecimento. A atuação da Grupunave abrange um variado leque de domínios,
tais como o desenvolvimento de soluções técnicas e estudos para diversas entidades,
a participação em spin-offs da Universidade de Aveiro, e a gestão da Incubadora de
Empresas da Universidade de Aveiro.

UA.PT/GRUPUNAVE

HFA
Henrique, Fernando
& Alves, S.A.

Empresa que se dedica à assemblagem e teste de equipamento eletrónico e de
telecomunicações. Fica a sua atividade no setor das telecomunicações, da indústria
automóvel e eletrónica geral. Presente no mercado desde 1995, a HFA é detentora de
um profundo e vasto conhecimento deste setor. Para acompanhar a constante e rápida
evolução do mercado da electrónica e telecomunicações, disponibiliza meios humanos
e técnicos adequados e dispõe de tecnologia inovadora e eficiente para a execução
da assemblagem e teste dos produtos, para garantir a qualidade e funcionalidade dos
mesmos.

HFA.PT

ICTECH, Lda.

A ICTECH é uma empresa integradora de sistemas e de serviços de engenharia no setor
das TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação), com foco especial na área da
segurança de redes e de sistemas de informação.

ICTECH.PT

ISA
Intelligent
Sensing Anywhere, S.A.

Empresa global reconhecida na área da telemetria, líder em diferentes segmentos de
mercado, oferecendo sistemas inovadores de gestão remota, com uma larga gama
de aplicações: Gás e Petróleo, Energia, Ambiente, Saúde, Comunicações Wireless,
Segurança e Transportes.

ISASENSING.COM

I-Zone SGPS, S.A.

Holding de participações, focada no setor das Tecnologias e Multimédia, posicionada
como veículo para o investimento de longo prazo no setor, sobretudo em empresas
sedeadas no mercado da lusofonia, como Portugal, Brasil, Angola e Moçambique.

IZONE-SGPS.COM

Justbit
Serviços de
Telecomunicações e Gestão Industrial,
Lda.

Especialista em Infraestrutura de Telecomunicações, Infraestrutura de Redes, Soluções
de Comunicações, Soluções de Domótica, Sistemas de Segurança.

JUSTBIT.PT

Linkintense, Lda.

Empresa especializada no desenvolvimento de redes sociais corporativas, as quais
facilitam e promovem o trabalho em equipa em diversas áreas. Seja na área da gestão
de inovação, gestão de projetos, gestão do conhecimento ou na área da comunicação
interna, o ipoint assegura que o trabalho do dia-a-dia se encontra alinhado com os
objetivos da organização.

LINKINTENSE.COM

Matchpoit
Consultoria, Inovação
e Serviços, Lda.

Consultoria em sistemas de informação e tecnologias de comunicação
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LOGO

Denominação social

Atividade Principal

M.A.D.

Serviços nas áreas da Gestão, contabilidade e apoio administrativo.
Serviços de manutenção de acordo com as necessidades do cliente
Serviços de instalação de equipamentos de telecomunicações e de informática.
Consultoria na área de compatibilidade electromagnética

Maisis
Information Systems, Lda.

Iniciou a prestação de serviços para o mercado das telecomunicações, tendo adquirindo
ao longo do tempo uma larga experiência em diferentes tecnologias usadas no
desenvolvimento de sistemas de gestão e controlo de redes. Destaca-se o desenvolvimento
de produtos de gestão documental e de Enterprise Content Management (ECM). Nos
últimos anos, a aposta em I&D recaiu sobre sistemas de gestão de conhecimento baseado
em ontologias - Enterprise Knowledge Management (EKM).

MAISIS.PT

Match Profiler
Consultoria e Desenvolvimento
de Sistemas de Gestão, Lda.

Empresa criada há 13 anos, ao longo dos quais desenvolveu uma completa gama
de soluções departamentais para diversos mercados. Estas soluções fazem face às
necessidades de negócio das organizações mais competitivas. Atualmente presente em 6
países, a Match Profiler é uma empresa com capacidades tecnológicas direcionadas para
o desenvolvimento, implementação e manutenção de soluções globais dos seus clientes.

M-PROFILER.COM

Metatheke
Software, Lda.

Empresa especializada em Tecnologias de Informação e Comunicação, com uma ampla
experiência no desenvolvimento de soluções para gestão de conteúdos digitais. A
Metatheke constrói sistemas de informação de grande escala e elevado desempenho com
base num conhecimento sólido de tecnologias-chave, adquirido na área das bibliotecas e
dos arquivos digitais.

METATHEKE.COM

Micro I/O
Serviços de Electrónica, Lda..

Empresa especializada na criação de soluções de software e hardware, desenvolvidas à
medida. A sua filosofia assenta numa relação próxima com os seus clientes, pois só assim
se conseguem atingir os objetivos de excelência a que a Micro I/O se propôs atingir. As
suas áreas de atuação são: Identificação eletrónica, Comunicações e Embedded Systems

MICROIO.PT

Mindstorm
Inovação e Tecnologia, Lda.
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Website

Consultoria

Nokia Siemens
Networks S.A.

Empresa líder no mercado global de serviços de comunicação. A empresa apresenta
um portfolio equilibrado e completo de soluções para infra-estruturas fixas e móveis e
responde à crescente procura de serviços com um elevado número de profissionais a nível
NOKIASIEMENSNETWORKS.COM
mundial. A Nokia Siemens Networks é uma das maiores empresas de infra-estruturas de
telecomunicações, operando em cerca de 150 países. A empresa está sediada em Espoo,
na Finlândia.

Oficinalis, Lda.

Consultoria e formação. Produção e comércio de plantas ornamentais

Olisipo
Formação e Consultoria em
Tecnologias de Informação, S.A.

Empresa especializada no Outsourcing de especialistas de tecnologias de informação
e comunicação. Presta, ainda, serviços de Formação especializada e de Consultoria
em gestão e desenvolvimento de competências de especialistas de tecnologias de
informação.

OLISIPO.PT

Onda Vídeo
Audiovisuais, Multimédia
e Conteúdos, Lda.

Empresa de prestação serviços nas áreas de produção de conteúdos multimédia,
produção técnica de eventos multimédia, Design Gráfico e Web Design.

ONDAVIDEO.COM
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Website

Outsoft, Lda.

Empresa de software jovem e criativa, com uma grande experiência de desenvolvimento
de software nas áreas de informação e sistema de telecomunicações. A sua atividade
principal é o desenvolvimento de software sob encomenda. Oferece ainda alguns
produtos próprias resultantes da sua investigação e inovação prontos para ser integrada
ou adaptado para a atividade do cliente.

OUTSOFT.PT

PASSWORD
Informática e
Telecomunicações, Lda.

A empresa centra a sua atividade na prestação de serviços de desenvolvimento de
software e de manutenção e suporte a plataformas de serviços.

Pictónio, Lda.

A empresa baseia a sua atividade na criação de soluções inovadoras associadas às
Tecnologias de Informação, com foco nas redes de telecomunicações (redes IP e redes
móveis).

PICTONIO.COM

Ponto C
Desenvolvimento de
Sistemas de Informação, Lda.

Projetos de desenvolvimento de Software para a Portugal Telecom Inovação, SA.
Actualmente, apresenta-se como um fornecedor de soluções na área das Tecnologias de
Informação, integrando as divisões de software, consulting e networking.

PONTOC.PT

Portugal Telecom
Inovação e Sistemas, S.A.

Empresa do Grupo Portugal Telecom com competências em investigação aplicada,
integração tecnológica e desenvolvimento de serviços e soluções, mantendo igualmente
atividade nos serviços de engenharia e na área da formação tecnológica.

PTINOVACAO.PT

Present Technologies Serviços
Informáticos, Lda

A Present Technologies tem como objeto social a prestação de serviços na área de
Informática, apresentando como missão a investigação e desenvolvimento de aplicações
e serviços inovadores, recorrendo a tecnologias emergentes. As suas principais áreas de PRESENT-TECHNOLOGIES.COM
negócio são as Soluções Móveis, a Integração de Aplicações Empresariais, aplicações e
Serviços para a Internet e o desenvolvimento de aplicações para Televisão.

Prodcent Lda.

Trabalha a aproximação entre as empresas e a gestão da diversidade de produtos e
serviços, recorrendo ao potencial das tecnologias e da web. Auxilia as empresas a
colocarem-se para as oportunidades geradas no mercado global. Aloja, trata, promove
e disponibiliza informação empresarial e de produtos através da internet, eliminando
barreiras geográficas, culturais, linguísticas e cronológicas. Simplifica e flexibiliza o
acesso à informação e o desenvolvimento de contactos.

Real Lógica
Redes, Informática
e Electrónica, Lda.

Prestação de serviços, montagem, reparação e manutenção de equipamentos
informáticos e eletrónicos. Desenvolvimento e edição de software. Gestão de base de
dados e instalação de redes informáticas.

Rederia
Innovation, S.A.

Prestação de serviços na execução de projetos e na instalação e manutenção de redes de
telecomunicações, telemetria e controlo.

REDERIA.PT

Shortcut
Consultoria e Serviços
de Tecnologias de
Informação, Lda.

Presente no mercado desde 2001, a Shortcut ambiciona ser uma referência permanente
de inovação, utilizando as tecnologias de informação e comunicação, em oportunidades
que gerem paixão, desafio e valor.
A Shortcut desenvolve soluções tecnológicas criativas e inovadoras que ajudam os
seus clientes a atingir os seus mercados e os seus targets através da maximização do
potencial das Tecnologias de Informação e Comunicação.

SHORTCUT.PT

Sociedade Portuguesa
de Inovação
Consultadoria Empresarial e Fomento da
Inovação, S.A.

Empresa que tem como missão a gestão de projetos que fomentem a inovação e
promovam a internacionalização, recorrendo sempre que conveniente à criação de
parcerias estratégicas.

SPI.PT

Strongstep
Innovation in Software
Quality, Lda.

Spin off da Universidade do Porto através da Faculdade de Engenharia, especializada
em engenharia de software que contribui para a melhoria de qualidade de software em
Portugal e no Mundo.

STRONGSTEP.PT

Sys-Match
Consultores de Sistemas
de Informação, Lda.

Empresa de competências tecnológicas, especialmente vocacionada para
apoiar os seus clientes no desenvolvimento, implementação e soluções globais.
Centra as suas áreas de negócio na consultoria, outsourcing de tecnologias de informação
e desenvolvimento de software.

WWW.SYSMATCH.COM
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Telbit
Tecnologias de
Informação, Lda.

Empresa que teve origem na área do desenvolvimento de software à medida e apresentase ao mercado com a missão de fornecer produtos e serviços de qualidade reconhecida.
A aposta no desenvolvimento e melhoria dos processos de SDLC (Software Development
Life Cycle) internos, segundo as melhores abordagens e normas reconhecidas
internacionalmente, foi desde sempre um dos pilares do desenvolvimento da sua
atividade.

TELBIT.PT

Uartrónica
Electrónica, Lda

Empresa que presta serviços na área da electrónica e telecomunicações com o seu
“Core Business” focalizado na aquisição de componentes, produção e assemblagem de
placas de circuito impresso (SMD,DIP), assente numa moderna linha de produção com
capacidade de produção de 8000 a 9000 componentes/hora, produz paralelamente
protótipos para as áreas de desenvolvimento.

UARTRONICA.COM

Ubiprism, Lda.

Prestação de serviços de consultoria e programação informática e atividades
relacionadas, incluindo a conceção de páginas web; comercialização de equipamentos e
programas informáticos; assistência técnica e manutenção aos produtos desenvolvidos e
comercializados; serviços de formação profissional, nas áreas atrás mencionadas

Ubiwhere, Lda.

Serviços de consultoria e desenvolvimento de software para Redes Heterogéneas e
Redes de Próxima Geração. As suas atividades envolvem ainda a investigação na área
da Computação Úbiqua e a criação de serviços inovadores para dispositivos móveis.
Especial ênfase é dada à área do Turismo, através de aplicações baseadas na localização
dos utilizadores e que lhes enriqueça a experiência.

UBIWHERE.COM

Versão Integral, Lda.

Serviços nas área de sistemas de informação tirando partido das mais avançadas
tecnologias. Tem como principais áreas de atividade a administração de sistemas
empresariais e implementação de soluções usando tecnologias open-source.

VERSAOINTEGRAL.PT

VLM Consultores, S.A.

Prestação de serviços de consultoria, de gestão e de formação. Constrói relações de
confiança e desenvolve soluções inovadoras que ajudam o capital humano e organizações
dinâmicas a criar valor.

VLM.PT

Wabnet
Consultoria e Gestão
Unipessoal, Lda.
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Consultoria de empresas. Fusões e aquisições, angariação de capital

Walk By Walk, Lda.

Agência de branding desenhada para ativar marcas inovadoras. Concebida para
acrescentar valor às organizações, a Walk é o parceiro ideal para a criação e
implementação de estratégias de Marca.

WALK.PT

Withus
Inovação e Tecnologia, Lda.

Empresa do setor das tecnologias de informação com forte implementação na área das
telecomunicações e engenharia do hardware.

WITHUS.PT

XLM
Serviços de Informática, Lda.

Apresenta soluções inovadoras na área do desenvolvimento de software e serviços de
outsourcing e consultoria no setor das TI. Trabalha diariamente para potenciar um clima
de inovação junto das suas equipas e parceiros, incentivando a criatividade e a mudança
de paradigmas tradicionais, procurando assim o reconhecimento com excelência.
O envolvimento em projetos de engenharia de software exigentes, utilizando as melhores
práticas de desenvolvimento e gestão, promove diariamente o talento dos seus recursos.

XLM.PT
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A Inova-Ria reforçou durante o ano de 2013 a
comunicação das suas atividades e iniciativas nos
diferentes canais de comunicação que disponibiliza,
considerando esta aposta muito importante, pois
permite uma comunicação permanente com as
empresas associadas, os colaboradores, stakeholders e
sociedade em geral.

___
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Comunicação
& Iniciativas

I. comunicação

O website da Inova-Ria é um elemento central na comunicação

Em 2013, a Inova-Ria investiu na comunicação das suas

da Rede de Inovação, tendo sido desenvolvido uma nova plata-

atividades e iniciativas nos diferentes canais de comunicação,

forma web promovendo um maior destaque aos Associados

sobretudo, devido à comemoração dos seus 10 anos de

e às principais atividades da Associação. No desenho desta

atividade. A estratégia de comunicação foi delineada para

nova abordagem de comunicação na web são ainda eviden-

alcançar personalidades e instituições externas à rede da

ciados os principais públicos alvo: associados, outras empre-

Inova-Ria, bem como reforçar a comunicação interna de

sas e pessoas, num conceito responsável para o visitante.

forma a obter maior visibilidade e reconhecimento como
instituição associativa empresarial de referência nas áreas

REDES SOCIAIS

da Inovação e Tecnologia.

A Inova-Ria tem uma presença ativa nas redes sociais –
Youtube, Twitter, Linkedin, Facebook e Flickr – através das

WEBSITE

quais promove as suas iniciativas e divulga as principais
notícias em destaque da associação e dos seus associados
Canais

Indicadores

Facebook Inova-Ria Número de Gostos
Facebook GENIUS
Twitter
Linkedin Group

cresc.

715

40%

Número de Gostos

184

77%

Seguidores
Tweets

105
388

42%
24%

Nº de membros do grupo
Inova-Ria Innovation Community

424

20%

Site Genius

Visitas (nº absoluto de visitantes únicos)
Visualizações de página

6939
218754

350%
286%

Site Inova-ria

Visitas (nº absoluto de visitantes únicos)
Visualizações de página

27564
296171

13%

1007

5%

Canal youtube
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Visualizações
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OUTROS CANAIS
Ao longo do ano 2013, a Inova-Ria marcou ainda presença mensal no Caderno de Economia do Diário de Aveiro, e em certas
edições especiais deste jornal diário, numa página dedicada a divulgação de projetos e iniciativas internas, bem como sucessos,
projetos e até colunas de opiniões sobre temas da atualidade das empresas associadas.
Tendo como objetivo divulgar a Inova-Ria através do suporte vídeo foi desenvolvido um novo vídeo institucional, sob o lema
“Juntos Somos Mais Fortes”, com as mais recentes técnicas de realização e produção de imagens aéreas de Aveiro e com
participação de colaboradores de algumas empresas associadas. Este vídeo originou a criação do canal YouTube da Inova-Ria
que desta forma agregou na web os vídeos e apresentações realizados, ficando assim disponíveis para rápida visualização em
apresentações institucionais.

INOVA-RIA.pT RELATÓRIO E ContaS’13
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2 . Eventos de Aniversário Inova-Ria
Em 2003, um grupo de 11 empresas: HFA, Maisis, Ponto C,
Netual, Telbit, Justbit, Withus, Password, Mentes Virtuais,
Easyclick, lideradas pela PT Inovação, constituíram a InovaRia - Associação de Empresas para uma Rede de Inovação
em Aveiro. A Associação iniciou a sua atividade em 2003 num
tempo favorável para o desenvolvimento da indústria das
tecnologias de informação e das telecomunicações na região
de Aveiro. De forma comum, definiram objetivos a alcançar
tendo em vista “a criação e consolidação de um agrupamento
de telecomunicações que contribua para o desenvolvimento e
competitividade da região de Aveiro”.
Nestes 10 de anos de atividade, a associação desenvolveu um
conjunto diversificado de atividades relacionadas com inovação,
aquisição de tecnologia, qualificação das empresas, captação
de recursos humanos qualificados, internacionalização,
cooperação e formação profissional, que contribuíram para a
afirmação das empresas associadas no setor das tecnologias
de informação, comunicação e eletrónica. Na captação de
recursos humanos qualificados, a Inova-Ria, proporcionou mais
28
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de 700 estágios e bolsas a recém-diplomados das principais

A Conferência “Inova-Ria – 10 Anos da Rede de Inovação”

universidades do país. No domínio da gestão de projetos

contou com a presença dos principais intervenientes que

cofinanciados por fundos europeus, foram desenvolvidos em

tiveram responsabilidade na criação da associação e que

parceria com outras instituições, duas dezenas de projetos

têm tido um papel preponderante para o crescimento e

conjuntos, cujos beneficiários foram as empresas da Rede

desenvolvimento da Inova-Ria. A conferência realizou-se

Inova-Ria. Foram apoiados investimentos em inovação, em

no Grande Auditório do Centro Cultural de Congressos de

atividades de investigação e desenvolvimento, em certificação,

Aveiro contando com mais de 200 pessoas. De acordo com

em internacionalização e em formação profissional e técnica,

o programa oficial, interviram o Presidente da Câmara de

que permitiram incrementar a competitividade destas

Aveiro, José Ribau Esteves, o Vice-Reitor da Universidade de

empresas e fortalecer o cluster Inova-Ria.

Aveiro, Carlos de Pascoal Neto e o Presidente da Direção da
Inova-Ria, Pedro Roseiro. Na segunda parte da conferência

A Inova-Ria celebrou em Outubro de 2013 o seu 10º aniversário

foi realizado um debate com cinco personalidades do

e nas duas últimas semanas desse mês, foram desenvolvidas

setor. Foram convidados o Administrador Delegado da PT

diversas iniciativas de afirmação da Associação que tiveram o

Inovação, Alcino Lavrador, o Diretor Geral da CISCO em

seu epicentro na Conferência “10 Anos da Rede de Inovação”

Portugal, Nuno de Carvalho, o Professor Catedrático da

para todos os associados, parceiros e instituições regionais e

Universidade de Aveiro, Joaquim Borges Gouveia, e o CEO

nacionais e o público em geral. Os colaboradores das empresas

da empresa associada Ponto C, Rui Lopes, que debateram

e seu familiares não foram esquecidos e foram realizados, pela

sobre o modelo mais adequado para a rede de inovação

primeira vez, os Jogos Inova-Ria – “Inova-Ria Games 2013”,

no futuro sob a moderação de Francisco Ferreira da Silva,

numa perspetiva lúdica e solidária para reforçar a coesão e

Subdiretor do Diário Económico. Algumas empresas

empatia entre as pessoas do cluster Inova-Ria.

associadas tiveram também a oportunidade de demonstrar

INOVA-RIA.pT RELATÓRIO E ContaS’13

29

ao público, as suas soluções e tecnologias, no espaço
de exposição adjacente à conferência, permitindo assim
momentos de intenso networking durante os intervalos.
O evento “Inova-Ria Games 2013”, decorreu durante vários
dias, e teve como objetivo colocar os colaboradores das
empresas, seus familiares e amigos, conjuntamente

a

competir em diversos jogos elaborados para promover
a criatividade, a liderança, a aprendizagem em grupo, a
solidariedade e o convívio e conhecimento entre todos,
proporcionando às pessoas uma boa oportunidade para
interagirem e se conhecerem entre si. Os jogos decorreram
em espaços públicos, ao ar livre, na cidade de Aveiro.
Inscreveram-se 24 equipas, num total de cerca 200 pessoas,
que competiram e se relacionaram nestes jogos com o
tema “viagem no tempo”, simbolicamente identificado pelo
“Cronos”. Para toda esta organização e para os prémios
para as equipas melhor classificadas, contamos com o o
apoio de vários patrocinadores: Royal Caribbean Portugal,
30
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Paralax, Holmes Place, BTEN, Quint Wellington Redwood,
Liberty Seguros, Diário Económico, Nestlé Waters Direct,
Diário de Aveiro, Hotel Mélia Ria, Casas Folgosinho, Plux e o
Instituto de Telecomunicações.
O Prémio para a equipa vencedora foi um cruzeiro para os
cinco elementos patrocinada Royal Caribbean Portugal que
desta forma possibilitou que o valor total das inscrições

II. Atividades

fosse doado, em nome da Inova-Ria e da Royal Caribbean

TORNEIO DE FUTEBOL 2013

Portugal, a uma instituição solidariedade social de Aveiro.

Para proporcionar um momento de interação entre os

Fazia parte das provas do “Inova-Ria Games 2013” a entrega

colaboradores das empresas associadas, a Inova-Ria

de alimentos para o Banco Alimentar de Aveiro.

realizou em 2013, a V edição do Torneio de Futebol 7. Este
torneio anual contou com a participação de 15 equipas,
envolvendo aproximadamente cerca de 150 pessoas. A
final foi disputada entre as equipas “HenFernAl” e “Team
Maravilha”, tendo a primeira conquistado o título. Foi ainda
realizado no encerramento do torneio um convívio onde
foram entregues os prémios coletivos e individuais pelos
patrocinadores do evento (PT Inovação, Banco Espírito
Santo, Auto Várzea e Master Seguros) num momento
de descontração e networking entre todas as empresas
participantes.
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ALMOÇOS 361

III. Iniciativas com o apoio da Inova-Ria

Os almoços 361 da Inova-Ria foram também um momento

TEDX AVEIRO

regular de netowoking entre os associados. Todas as
terceiras sextas-feiras de cada mês, à uma hora, foram
realizados encontros de empresários para almoçar
num ambiente informal para a realização de contactos.
Fez sempre parte do programa de cada Almoço 361, a
apresentação por convidados de outras entidades, de
alguns temas relevantes para as empresas associadas.

Data: 18 Maio 2013
Local: Universidade de Aveiro
Participantes: 500
O TEDx Aveiro 2013 teve como mote “Um Passo…que Futuro?”. A Inova-Ria foi patrocinador deste evento que inspirou
todos os participantes a superar desafios, a procurar e nunca
sossegar através da partilha de ideias. O evento contou com
mais de 20 oradores, demonstradores e performances variadas, novas ideias durante mais de 12 horas de inspiração. O
TEDxAveiro, enquadra-se como uma ferramenta de promoção
de atitudes construtivas, de ideias criativas e de uma atitude
positiva das pessoas face à mudança em geral.
32
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IES TECHDAYS

PÓLO PRODUTECH - OPEN DAYS

Data: 2013

Data: 2013

Local: PT Inovação e Sistemas, S.A.
Os IES Tech Days são eventos tecnológicos de cariz técnico

Os OPEN DAYS promovidos pelo cluster das Tecnologias

realizados entre os parceiros PT Inovação e as várias

de Produção, PRODUTECH, foram ações realizadas nas

direcções do cluster Shipnet (Shipnet® - Service Handling

instalações de empresas industriais de referência onde

on IP Networks) tendo já abrangido ocasionalmente outras

foram apresentados desafios e necessidades tecnológicas

áreas, com o intuito de partilha de conhecimento e aumento

destas empresas. Em 2013, a Inova-Ria, promoveu estas

de know-how tecnológico. A Inova-Ria em parceria com a

iniciativas junto dos seus associados tendo originado uma

PT Inovação promove os eventos denominados IES Tech

participação significativa de empresas da rede.

Days organizados por esta empresa associada. Estes
eventos foram frequentados por diversos colaboradores das
empresas associadas da Inova-Ria.
INOVA-RIA.pT RELATÓRIO E ContaS’13
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NÃO SOU DA
ALTURA QUE ME
VÊEM, MAS SIM
DA ALTURA QUE
OS MEUS OLHOS
PODEM VER.

FERNANDO PESSOA

‘05
___

Captação
de Recursos
Humanos
INOVA-RIA.PT

___
A Inova-Ria reforçou durante o ano de 2013 a
comunicação das suas atividades e iniciativas nos
diferentes canais de comunicação que disponibiliza,
considerando esta aposta muito importante, pois
permite uma comunicação permanente com as
empresas associadas, os colaboradores, stakeholders e
sociedade em geral.

___
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Captação de
Recursos Qualificados

I. Programa de Bolsas I&D

A Inova-Ria com este programa estabelece uma ponte
entre o universo académico e o universo empresarial,
identificando

o

potencial

humano

existente

nas

universidades que completa as necessidades das empresas
e dos seus projetos de investigação. A Inova-Ria, através de
um relacionamento muito próximo com as Universidades,
promove de forma ativa a introdução no mercado de
trabalho Recursos Humanos Qualificados.
O Programa Genius encontra jovens de elevado potencial
e com curriculum académico relevante para as atividades
de I&D e Inovação das empresas do cluster. As 36 bolsas
GENIUS, realizadas em 2013, proporcionaram a realização de
atividades de investigação e desenvolvimento tecnológico
em ambiente empresarial, quer para a obtenção do grau
académico (projetos de dissertação), quer para o avanço no
O Programa de Bolsas de I&D GENIUS da Inova-Ria, cujo

conhecimento tecnológico convertível em novos produtos

Regulamento de Bolsas de Investigação da Inova-Ria foi

ou serviços (projetos de investigação empresarial). Foi

aprovado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia em

assim, mais uma vez, dada a oportunidade aos bolseiros

2012, cruza competências dos jovens recém-diplomados,

de contribuírem diretamente para a inovação tecnológica

com o perfil solicitado pelas empresas.

empresarial.

36
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Nas diferentes tipologias em 2013 foram organizadas 36 bolsas de investigação
com várias instituições, apresentando-se no gráfico seguinte as principais
universidades.
140
120

Bolsas Genius
Totais

100

95

87

77

80

68
60
40

51
26

20
0

Estágios Talento
Outros Estágios

128

54

53

49

60

42

38
28

57

52
33

35
25

22

13

2004

2005

11
2006

2007

2008

2009

2010

2011

36

42
8

15

21

19

2012

2013

Uma grande maioria dos jovens Engenheiros (2004-2013) que integram o
Programa GENIUS é oriunda da Universidade de Aveiro

bolsas genius 2013
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GENIUS PROVEM COOPERAÇÃO COM A UNIVERSIDADE

Inova-Ria, ganha maior importância, dado que permite o acesso

No âmbito da formação dos seus alunos as Universidades

das empresas ao que de melhor se faz na Universidade e a

têm marcado a sua relação com a comunidade envolvente

aproximação da Universidade às necessidades empresariais.

pela crescente valorização do relacionamento com as
empresas. Este posicionamento, em conjunto com a atividade

A Associação desenvolve um trabalho diário na identificação

desenvolvida pela Inova-Ria, tem permitido aos alunos

dos jovens e no relacionamento com as universidades

finalistas o primeiro contato com a vida ativa, bem como a

nacionais para encontrar o ajuste perfeito entre o perfil

aquisição de conhecimentos e competências profissionais,

adequado e o projeto a desenvolver. O gráfico seguinte ilustra o

complementares à formação universitária. A realização da

número de projetos de dissertação apresentados pelo cluster

dissertação desenvolvida em ambiente empresarial, no cluster

Inova-Ria em 2013

Projetos Dissertação 2013
Projetos Submetidos

Projetos Aprovados

256

247

EMPRESA

UNIVERSIDADE

CURSO

Nº PROJETOS
APROVADOS

Total

MAISIS

UC
FEUP
UM
UA

MEI
MIEIC
MIETC
MIETC

3
3
3
1

10

PICTÓNIO

FEUP

MIEEC

1

1

PRODCENT

UC

MEI

3

3

PT INOVAÇÃO

UC
FCTUNL
UTAD
UTAD
UM
UM
UM
UM
UA
UA
FEUP
FEUP

MEI
LEI
MEEC
MEI
MIEGSI
MEI
MERCOM
MEI
MEECT
MIEET
MIEIC
MIEEC

23
10
23
23
23
23
23
23
22
15
15
19

242

TOTAL

38
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ÁREAS DESENVOLVIDAS EM 2013
Tema

Curso

Universidade/Escola

Rules Engine - Otimização e Aprendizagem por
Balanceamento de Árvores de Decisão

Mestrado em Engenharia Informática:
Sistemas Inteligentes e Sistemas de Suporte à Decisão

Universidade do Minho

PRO184 - Projeto e Implementação de Redes IP/Ethernet

Mestrado Integrado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações

Universidade de Aveiro

Aplicações SIP para terminais móveis e Utilizadores MEO

Mestrado em Informática

Universidade do Minho

Identificação Biométrica e comportamental de utilizadores em cenários de intrusão

Mestrado em Informática

Universidade do Minho

Reforço da Privacidade através do controlo da pegada digital

Mestrado em Informática

Universidade do Minho

Soluçoes em Redes da Próxima Geração

Mestrado em Redes e Serviços de Comunicações

Universidade do Minho

Desenvolvimento de uma plataforma de comunicação via rádio

Mestrado em Redes e Serviços de Comunicações

Universidade do Minho

Operacionalização de demonstração de P&A PTIN ( SALINA II)

Mestrado em Redes e Serviços de Comunicações

Universidade do Minho

Serviços e Redes All-IP e 4G/LTE

Mestrado Integrado em Engenharia de Computadores e Telemática

Universidade de Aveiro

Desenvolvimento VOIP

Licenciatura em Engenharia Informática

Escola Superior de
Tecnologia e Gestão de Viseu

Web RTC

Licenciatura em Tecnologias e Sistemas de Informação

Universidade de Aveiro

Industrialização de Sistemas de Telecomunicações

Mestrado Integrado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações

Universidade de Aveiro

Automatizaçao, Regressão e Testes não Funcionais

Mestrado Integrado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações

Universidade de Aveiro

Desenvolvimento de uma plataforma de comunicação via rádio

Mestrado em Engenharia Informática

Escola Superior de
Tecnologia e Gestão de Leiria

Construção de uma solução de alta disponibilidade para VOIP

Mestrado em Engenharia Informática

Faculdade de Ciência e Tecnologia
da Universidade de Coimbra

Caracterização de um Sistema de transcoding

Engenharia de Software

Instituto Superir de
Engenharia de Coimbra

Desenvolvimento e Operacionalização da Plataforma WaveSys nos Clientes

Mestrado Integrado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações

Universidade de Aveiro

Avaliação de equipamentos e serviços para a plataforma meo

Mestrado Integrado em Engenharia de Computadores e Telemática

Universidade de Aveiro

Analista de rede e serviços de telecomunicações

Engenharia Informática

Faculdade de Ciência e Tecnologia
da Universidade de Coimbra

Gestão de inventário de equipamentos de telecomunicações

Engenharia Informática

Faculdade de Ciência e Tecnologia
da Universidade de Coimbra

Experimentação WebRTC

Mestrado em Informática

Universidade do Minho

Autenticação segura e controlo de acessos a
dispositivos com reduzida capacidade (i.e. sensores)

Mestrado em Informática

Universidade do Minho

Rastreabilidade e Minimal Disclousure da informação em cenários de IoT

Mestrado em Informática

Universidade do Minho

Desenho e Integração de Soluções IMS e 4G

Mestrado em Redes e Serviços de Comunicações

Universidade do Minho

Easy Recruitment

Engenharia Informática

Faculdade de Ciência e Tecnologia
da Universidade de Coimbra

Desenvolvimento de aplicações para aprovisionamento
de serviços em redes de telecomunicações

Mestrado Integrado em Engenharia de Comunicações

Universidade do Minho

Desenvolvimento de SW para equipamentos de cliente
siportados em tecnologia XG-PON

Mestrado Integrado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações

Universidade de Aveiro

Desenvolvimento de SW para equipamentos de
estação suportados em GPON: Multicast

Mestrado Integrado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações

Universidade de Aveiro

Arqitectura e desenvolvimento de soluções de gestão de redes

Mestrado Integrado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações

Universidade de Aveiro

Desenvovimento de Sistemas de Telecomunicações

Mestrado Integrado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações

Universidade de Aveiro

Desenvolvimento de SW para equipamentos de estação
suportados em GPON: OAM e SYNC

Mestrado Integrado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações

Universidade de Aveiro

Desenvolvimento de SW para equipamentos empresariais

Mestrado Integrado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações

Universidade de Aveiro

Automatização e Execução de testes no âmbito GPON

Mestrado Integrado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações

Universidade de Aveiro

Estudo e implementação de interfaces Web em HTML5

Mestrado Integrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto

Desenho e Avaliação de modelos de interação em dispositivos e TV

Mestrado em Comunicações e Multimédia

Universidade de Aveiro

Desenvolvimento de soluções de rede para transmissão
digital sinal de banda larga RF Overlay

Doutoramento em Engenharia Eletrónica

Universidade de Aveiro
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AÇÕES DE DIVULGAÇÃO PROGRAMA GENIUS

XI JORNADAS DE INFORMÁTICA DA UNIVERSIDADE DO

O Programa Bolsas GENIUS, requer um processo de seleção

MINHO - JOIN’13

bastante rigoroso para identificar o potencial humano para

Feira de emprego da Universidade do Minho (28 Junho)

projetos tecnológicos específicos. É um trabalho exigente
que envolveu em 2013 a realização de 360 entrevistas para
selecionar as cerca de três dezenas de bolseiros GENIUS. A
Inova-Ria trabalha diretamente com as Universidades através
dos seus tutores e orientadores para encontrar os estudantes
com melhores qualificações e competências técnicas e que
possuam qualidades e características psicossociais adequadas.
Em 2013 a Inova-Ria participou em 14 feiras de emprego
nas principais universidades portuguesas, destacando-se as
seguintes: “Career Fair 2013” e “ Talk a BIT Conference 2013”
na FEUP; “FÓRUM 3e” na UA, “3as Jornadas de Engenharia
de Comunicações (Comunica+ 2013 ) e “XI Jornadas de

TSI.2.MARKET2013

Informática – JOIN’2013” na UM, e “Jobshop 2013” na UTAD.

Feira de Emprego da da Universidade do Minho (29-31 Maio)

FÓRUM 3E
Feira de emprego na Universidade de Aveiro (14 e 15 Maio)

40
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FEUP CAREER FAIR

REUNIÃO INTERCALAR DE AVALIAÇÃO - BOLSAS GENIUS

19-20 Novembro 2013

No dia 13 de Novembro de 2013 realizou-se na Inova-Ria a
reunião de avaliação do Programa GENIUS com todos os
Bolseiros, para aferir a qualidade do ambiente e das condições
que os Bolseiros tem ao seu dispor para o desenvolvimento de
cada projeto. Foram também analisadas a satisfação, as suas
sugestões e preocupações, entre outras questões.

SEMINÁRIO “40 ANOS DO DETI”
Seminário na Universidade de Aveiro (22 Abril 2013) “Que
currículos para os 50 anos do DETI?”. Iniciativa inserida nas
comemorações dos 40 anos do Departamento de Eletrónica e
Telecomunicações (DETI) da Universidade de Aveiro.

PALESTRA SOBRE INVESTIGAÇÃO EMPRESARIAL
Apresentação de projetos de Investigação Empresarial, em
colaboração com o Núcleo de Estudantes de Engenharia
Eletrónica e Telecomunicações da Associação Académica da
Universidade de Aveiro (NEEET-AAUAv) (5 de Março).
INOVA-RIA.pT RELATÓRIO E ContaS’13
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Outras Participações

JORNAL FIODEBACK

• Em 2013 a Inova-Ria, foi reconhecida como entidade

• Em 12 de Junho de 2013, a Inova-Ria formalizou

externa, integrando a Comissão de Avaliação no pro-

Protocolo com o Núcleo de Estudantes de Engenharia

cesso da A3ES - Agência de Avaliação e Acreditação

Eletrónica e Telecomunicações da Associação Académica

do Ensino Superior, dos cursos da área de eletrotécni-

da Universidade de Aveiro (NEEET-AAUAv), patrocinando

ca do DETI da UA, dos cursos da área de Informática

o jornal Fiodeback – Jornal do Núcleo de Estudantes.

da UA, dos cursos da área de eletrotecnia da UTAD, dos
cursos da área de Informática da UM e dos cursos da
área da licenciatura em TI da ESTGA -UA .
• Dia Aberto da Escola Superior de Tecnologia e Gestão
de Águeda (ESTGA). O Vogal da Direção, Helder Lopes,
entregou ao aluno Luís Filipe Pires de Matos, com
média final de 16 valores, prémio pecuniário de 1000
Euros, distinguindo-o assim como o melhor finalista da
licenciatura em Tecnologias da Informação.
• Participação no IV Encontro Nacional de Estudantes
de Engenharia Eletrotécnica. Da Universidade de Aveiro.
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APENAS O
VISIONÁRIO É O
VERDADEIRO
REALISTA.

PETER SCHREYER

A SABEDORIA
SUPREMA É TER
SONHOS BASTANTE
GRANDES PARA NÃO
SE PERDEREM DE
VISTA ENQUANTO OS
PERSEGUIMOS.

WILLIAM FAULKNER

___
TESTEMUNHOS
Os Bolseiros partilharam a sua experiência de investigação durante a realização do projeto ao abrigo das Bolsas GENIUS.

DAVID GONÇALVES

___

Mestrado em
Redes e Serviços de
Comunicações da UM

16 valores

DO CONHECIMENTO À PRÁTICA. A Feira do Emprego na
Universidade de Aveiro (UA), em 2013, dirigiu a atenção de
Maria Inês Matos para a Inova-Ria, e os seus projetos. A
aluna do Mestrado Integrado em Engenharia Eletrónica e
Telecomunicações da UA teve a oportunidade de integrar
uma bolsa Genius na Empresa PT Inovação e Sistemas e

DO MINHO PARA O VOUGA. Os 130 quilómetros que separam
Guimarães de Aveiro não impediram que David Gonçalves, um
aluno do Mestrado em Redes e Serviços de Comunicações
com média de curso de 17 valores, tivesse a informação de
uma bolsa da Inova--Ria. A plataforma digital da Universidade
do Minho publica as propostas de dissertação da InovaRia, no quadro do protocolo que mantêm. David entendeu-a
como uma oportunidade, afinal o tema da bolsa na Unidade
curricular de dissertação enquadrava-se perfeitamente no
mestrado que frequentava: Soluções em Redes da Próxima
Geração. "O Genius apresentou--se como uma opção
motivadora e aliciante. Através dos projetos da Inova-Ria tive
a possibilidade de aceder a um programa inovador no meio
empresarial, dando-me a possibilidade de desenvolver a minha
dissertação realizando uma BIC e trabalhar com profissionais
com imenso talento para me ensinar, realizando uma BMOB.
Melhorei as minhas capacidades a diferentes níveis", afirma
David Gonçalves, no balanço da experiência.

agarrou-a. Maria Inês enaltece a existência destas bolsas:
“A proposta de integrar o programa GENIUS da Inova-Ria
pareceu-me desde logo bastante atrativa pois surgiu como
uma oportunidade de integrar uma multinacional na área
das telecomunicações na mesma cidade onde frequentei o
Ensino Superior (Aveiro). Na PT Inovação e Sistemas estive
envolvida em projetos bastante aliciantes onde consegui
desenvolver bastante a minha metodologia de trabalho,
adquirir muitos conhecimentos para além dos que trazia
da minha formação académica, e integrar uma equipa de
trabalho. Deste programa levo certamente uma experiência
profissional bastante positiva e um currículo bem mais
enriquecido, o que será bastante vantajoso neste início
de carreira profissional e entrada no mercado de trabalho.
Uma possível continuidade do Bolseiro na empresa onde
foi realizada a Bolsa é também um fator que torna este
projeto aliciante. Durante o período em que frequentei
a Bolsa GENIUS apenas posso fazer observações
positivas sobre o apoio da Inova-Ria, uma vez que as
pessoas responsáveis sempre se mostraram disponíveis
para resolver qualquer situação. Acredito também que
esta será sempre uma entidade que estará disponível

MARIA INÊS MATOS

___

Mestrado Integrado em
Engenharia Eletrónica e
Telecomunicações da UA

14 valores
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para no futuro auxiliar aqueles que por ela passaram.” A
Bolsa de Investigação Empresarial que lhe foi concedida
está centrada na investigação e desenvolvimento da
Arquitetura e desenvolvimento de soluções de gestão de
redes na PTInS.
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RICARDO MACEDO

___

Mestrado em
Engenharia
Informática da UM

16 valores

“É um Programa que permite a integração fácil e

___

acompanhada de alunos a terminar o curso em Empresas

Tal como David Gonçalves e Maria Inês outros bolseiros

Multinacionais.”

traduzem o Programa GENIUS numa só frase:

VASCO AMARAL

___

Mestrado em
Engenharia
Informática da UM

“Excelente oportunidade de integração no mundo do
trabalho e de conhecer pessoas novas”

17 valores

ADRIANA COSTA

___
“O Programa permite a captação de conhecimentos e
valorização dos mesmos em contexto empresarial.”

Mestrado Integrado
em Engenharia de
Comunicações da UM

15 valores

NUNO ALMEIDA
“Grande Oportunidade de trabalhar em Empresas
Multinacionais e com projetos muito Inovadores.”

___

Mestrado Integrado em
Engenharia Eletrónica e
Telecomunicações da UA

15 valores
HENRIQUE MARTINS

___

Mestrado em
Engenharia
Informática da UM

“Ótima oportunidade para recém entrados no local de
trabalho. Recomendo vivamente.”

16 valores
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MÁRIO BARBOSA

___

“Uma oportunidade excelente para quem salta do avião

Mestrado Integrado em
Engenharia Eletrotécnica
e Computadores da FEUP

pela primeira vez.”

14 valores
LEANDRO FERREIRA

___

Mestrado Integrado em
Engenharia Eletrónica e
Telecomunicações da UA

“Be yourself; everyone else is already taken” (Oscar Wilde)

14 valores

JOSÉ LIMA

___

Mestrado Integrado em
Engenharia Eletrónica e
Telecomunicações da UA

“Uma boa opção para iniciar a vida profissional!”

15 valores

ANDRÉ SILVA

___
“A melhor opção para quem entra no mercado de trabalho
pela primeira vez.”

Mestrado Integrado em
Engenharia Eletrónica e
Telecomunicações da UA

16 valores

TIAGO TROTA

___

Mestrado Integrado em
Engenharia Eletrónica e
Telecomunicações da UA

“Sem dúvida uma oportunidade que deve ser aproveitada!”

15 valores

PEDRO MOREIRA

___
“Um ano cheio de aprendizagem, conhecimento e
amizade!”

INOVA-RIA.pT RELATÓRIO E ContaS’13

Mestrado
em Engenharia
Informática da UM

16 valores
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OUTROS ESTÁGIOS
1. ROGRAMA DE ESTÁGIOS RIA 3IS

Empresas Beneficiárias

Nº Estágios

Shortcut

1

VLM

3

iUZ Technologies

1

Enermeter

3

Present Technologies

1

Micro IO

2

Versão Integral

2

Ponto C

1

Exatronic

3

G9 Telecomunicações

2

Interacesso

1

IT PEERS

1

TOTAL

21

A Inova-Ria lançou ainda em 2013 o Programa de Estágios
RIA3Is, no âmbito da medida “Passaporte Emprego”,
cofinanciado pelo COMPETE, QREN e UE. Este Programa
apoiou 21 estágios nas empresas do cluster Inova-Ria,
promovendo o emprego de jovens com graus académicos
de Mestrado e Licenciatura. O programa comparticipou
integralmente bolsas de estágio com a duração de um ano
para licenciados, mestres ou doutores que apoiassem a
capitalização de resultados de projetos de investimento
QREN das empresas beneficiárias/acolhedoras.
48
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‘06
___

Projetos
INOVA-RIA.PT

___
A promoção, desenvolvimento, coordenação
e gestão de projetos de investimento
cofinanciados, individuais e conjuntos,
consubstancia uma das áreas estratégicas
para que a Inova-Ria possa consolidar o
cluster das tecnologias da informação,
comunicação e eletrónica que representa.

___
INOVA-RIA.pT RELATÓRIO E ContaS’13
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___

Projetos

A promoção, desenvolvimento, coordenação e gestão
de projetos de investimento cofinanciados, individuais e
conjuntos, consubstancia uma das áreas estratégicas para
que a Inova-Ria possa consolidar o cluster das tecnologias
da informação, comunicação e eletrónica que representa.
Durante o ano de 2013, os projetos de investimento geridos
e coordenados pela equipa executiva da Inova-Ria dividiramse em 4 grandes áreas:
- Projetos de apoio às empresas
• Qualidade em Segurança da Informação, Serviços e
Desenvolvimento de Software
• Recursos Humanos Qualificados
• Internacionalização
- Projetos estratégicos para o Cluster
- Projetos Internacionais
- Projetos de Inovação Local
50
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PROJETOS DE APOIO ÀS EMPRESAS
QUALIDADE EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
A Inova-Ria acumula um investimento já superior a 4 milhões de euros em projetos conjuntos para promover a
competitividade das empresas, através do aumento da produtividade, da flexibilidade, da capacidade de resposta e da
presença ativa das PME no mercado global. Os projetos QuERIA (2010-2012), ACTOR (2011-2013) e ACTOR 2 (20132015) são reconhecidos como instrumentais para apoiar a qualificação e certificação das empresas em normas
reconhecidas de âmbito nacional e internacional.
PROJETO ACTOR (2011-2013)

Incentivo financeiro de até 50% | Contratação de 17 recursos humanos qualificados | Aquisição de hardware e software
CERTIFICAÇÃO DAS PME NAS NORMAS
• NP 4457:2007 (Gestão da Investigação, Desenvolvimento e Inovação);
• ISO/IEC 20000 (Gestão de Serviços de Tecnologias de Informação);
• ISO/IEC 27001 (Gestão de Segurança da Informação);
• IT Mark;
• CMMI-DEV (Capability Maturity Model Integration for development)
As empresas aderentes beneficiam de um apoio até 50% dos custos de consultoria e certificação, além da possibilidade de financiar a aquisição de hardware/software e a
contratação de um recurso humano de apoio à certificação. 16 empresas já estão em processo de certificação.

INOVA-RIA.pT RELATÓRIO E ContaS’13
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normas

Empresas Beneficiárias

Entidades consultoras e auditoras

NP 4457:2007
___
Gestão da Investigação
Desenvolvimento e
Inovação
ISO/IEC 20000
___
Gestão de Serviços de
Tecnologias de Informação
ISO/IEC 27001
___
Gestão de Segurança
da Informação
IT MARK
___
CMMI-DEV
___
Capability Maturity Model
Integration for development

PEDRO MOTA

___

Quint

O projeto ACTOR é uma excelente oportunidade para as
PMEs. A Quint vê a sua participação como uma forma
de contribuir com a sua experiência e conhecimento
acumulado, para a qualificação de pessoas e organizações
portuguesas.
Acompanhamos deste modo um conjunto de PMEs na
direção da criação de valor e aumento de produtividade,
através da implementação de normas de qualidade
(ISO 20000 e ISO 27001) reconhecidas e valorizadas
internacionalmente.

A inCentea –Tecnologias de Gestão S.A. aderiu ao projeto
ACTOR com o propósito de implementar boas práticas
reconhecida, específicas para o seu negócio. A nossa
experiência demonstra-nos ao longo dos anos, que sempre
que avançamos para este tipo de projetos, a organização
amadurece e otimiza os seus processos com ganhos diretos
no seu desempenho global.
Sentimos que devemos parar para repensar o negócio
e a forma como devemos atingir os nossos propósitos
estratégicos. O ACTOR, surge neste senda como um
mecanismo de apoio a este momento de reflexão e
mudança, como uma alavanca que nos impulsionará a dar
mais um salto organizativo neste negócio competitivo das
TI, numa altura em que estamos também a endereçar alguns
mercados internacionais onde queremos ser reconhecidos
com um player de referência

PEDRO PEREIRA

___

inCentea
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PROJETO ACTOR 2 (2013-2015)

1,7 milhões de Euros em investimento | 15 empresas TICE apoiadas |
até 50% de incentivo financeiro | 16 referenciais internacionais de qualidade
normas

Empresas Beneficiárias

Entidades consultoras e auditoras

ISO/IEC 20000
___
Gestão de Serviços de
Tecnologias de Informação

ISO/IEC 27001
___
Gestão de Segurança
da Informação

IT MARK
___

IT MARK SERVICES
___

CMMI-DEV
___
Capability Maturity Model
Integration for development
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PROJETOS DE APOIO ÀS EMPRESAS
PROJETO RIA 3IS (2013-2015)

No âmbito do Plano Estratégico de Iniciativas à Empregabilidade Jovem e de Apoio às PME, foram criadas as medidas
Passaporte Emprego Inovação, Industrialização e Internacionalização as quais a Inova-Ria se candidatou com o
Projeto RIA3IS. Este projeto é um programa de estágios desenvolvido pela Inova-Ria com o objetivo de fomentar o
emprego jovem qualificado nas empresas do setor das Tecnologias da Informação, Comunicação e Eletrónica. Estes
estágios possibilitam e premeiam a integração no mercado de trabalho destes jovens incentivando as empresas a
investirem na criação de carreiras profissionais no final dos estágios.
Investimento de 285 mil Euros | Incentivo de 100% em bolsas de estágio para licenciados, mestres ou doutores |
10 empresas associadas | 21 estágios qualificados
INOVAção

54

industrialização

internacionalização
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INTERNACIONALIZAÇÃO
PROJETO SIAC FP7 (2012-2014)

O projeto SIAC FP7 permitiu a divulgação do Sétimo Programa Quadro na comunidade empresarial do Cluster da InovaRia e apoiou financeiramente a preparação das candidaturas e o estabelecimento de consórcios europeus. Foram
constituídos 8 consórcios, com participação de diversas empresas associadas, que submeteram em candidatura
8 projetos de investigação e desenvolvimento. Para a maioria das empresas, este projeto possibilitou uma primeira
experiência neste âmbito que certamente trará maior conhecimento nas futuras candidaturas a projetos europeus de
I&D em consórcio

• 120 mil Euros de investimento
• Divulgação do Programa FP7
• Participação das empresas suportada a 100% 9 empresas associadas
participantes, num total de 16 entidades nacionais apoiadas
• 8 candidaturas a projetos Europeus submetidas, num valor total de 25
milhões de € sendo de 2.5 milhões a participação Portuguesa
INOVA-RIA.pT RELATÓRIO E ContaS’13
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Projetos estratégicos para o Cluster

de soluções e plano de comunicação, além de diversas

Um dos objetivos da Inova-Ria é a promoção internacional

ações de prospeção e benchmarking em mercados-alvo.

do cluster e a consolidação da liderança tecnológica da
Região de Aveiro no domínio do setor TICE em Portugal. Para

A Inova-Ria fez parte da delegação empresarial da visita

alcançar este objetivo é necessário apoiar a capacidade

oficial do Presidente da República à Suécia

de afirmação das empresas associadas nos mercados
internacionais, pelo que em 2013 foram desenvolvidas
diversas ações para a internacionalização, no âmbito do
desenvolvimento de dois projetos: PAE - Projeto Alvos
Estratégicos e o Projeto Estrate-Ria.
Visita à Ericsson

PAE - PROJETO ALVOS ESTRATÉGICOS (2012-2014)

Presidente Cavaco Silva discursa na Confederação da Indústria Sueca

O projeto PAE representa um investimento da Inova-Ria de
cerca de 600 mil euros em estudos relevantes para diversas
áreas da gestão organizacional, como o diagnóstico e
levantamento de competências, design e implementação

Malmö

ESTUDOS REALIZADOS

R&D
International
Report
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Design
Rede de
Coopetição

Intercoop
Scoring

Matriz de
competências
Inova-Ria
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ESTRATE-RIA (2012-2014)

Resultados do Projeto Estrate-Ria:

1

2

3

Estudo prospetivo
sobre a evolução de
setores e mercados
TICE internacionais

No âmbito da criação de uma
Antena Tecnológica em Bruxelas
a Inova-Ria promoveu o Inova-Ria
Networking Day, em Bruxelas

Plataforma
de vigilância
tecnológica
CrowdRia

1- Delegação da Inova-Ria na Comissão Europeia | 2- Reunião na REPER - Representação Portuguesa em Bruxelas | 3- Reunião na DG Innovation

INOVA-RIA.pT RELATÓRIO E ContaS’13
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PROJETOS INTERNACIONAIS

situados no território do Espaço SUDOE, a fim de assegurar

A promoção do incremento de atividades de investigação e

a proteção dos dados dos utilizadores, a conformidade e

desenvolvimento nas empresas tem sido um dos pilares da

a segurança desses dados. O lançamento deste serviço

atividade da Inova-Ria, sobretudo, através da cooperação

implicará a melhoria da competitividade das economias

empresarial em projetos cuja inovação origine a criação de

nos setores específicos.

novos produtos e serviços. Nesse sentido, os projetos de
cariz internacional, sobretudo Europeus, são aqueles que

Investimento total de 850 mil € | Desenvolvimento de uma

reconhecidamente possibilitam um maior acesso a fundos

estrutura federada Portugal-Espanha-França de cloud

importantes para suportar a atividade de I&D nas empresas.

computing para suporte às PMEs | Desenvolvimento de

Assim, em 2013, a Inova-Ria procurou consolidar o Cluster

um protótipo de criação de desktops virtuais e gestão

como uma entidade ativa internacionalmente, através da

remota de serviços de Outsourcing

participação em diversos projetos conjuntos europeus.
PROJETO URB-ACT E-UNIVERCITIES (2012-2015)
PROJETO FI4VDI- DESARROLLO DE UNA RED DE
INFRAESTRUCTURAS FEDERADAS PARA LA GENERACIÓN
DE SERVICIOS DE VIRTUALIZACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO (2013-2014)

A Inova-Ria é membro do Grupo de Ação Local do projeto
EUniverCities que consubstancia os esforços da Câmara
Muncipal de Aveiro e da Universidade de Aveiro, juntamente
com outros parceiros locais como as Cidades de Delft
(Holanda), Magdeburg e Aachen (Alemanha), Lecce (Itália),
Tampere (Finlândia), Gent (Bélgica), Varna (Bulgária), Lublin
(Polónia) e Linköping (Suécia); que pretendem delinear,
em conjunto, um Plano de Ação Local, aproveitando a
contribuição ativa das suas respetivas universidades
O projeto FI4VDI propõe uma infra-estrutura informática

em quatro áreas: na inovação; no desenvolvimento do

na nuvem (Cloud Computing), utilizando os recursos

capital humano; no desenvolvimento comunitário; e na

disponíveis de diferentes centros de cálculo intensivo,

capacitação institucional da região.
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PROJETO URB-ACT

plataforma de soft-landing da Inova-Ria para suporte à

JOBTOWN (2012-2015)

internacionalização de PMEs do setor TICE

A Inova-Ria é membro do Grupo de Ação Local - Aveiro, do

PARQUE DA SUSTENTABILIDADE (2010-2014)

projeto Jobtown - A European Network of Local Partnerships
for the Advancement of Youth Employment and Opportunity.
Esta Rede, para além do Município de Aveiro, é composta
por mais 11 municípios e localidades, nomeadamente a
União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom
e Jovim,

Cesena (Itália), Thurrock (Reino Unido), Latsia

Intervenção da Inova-Ria e de empresas associadas:

(Chipre), Kielce (Polónia), Aviles (Espanha), Nagykallo

• Aplicativo Android, IOS e Windows Phone para utentes

(Hungria), Rennes Métropole (França), Universidade de

do Parque da Sustentabilidade

Kaiserslautern (Alemanha) e London Borough of Enfield

• Vídeos de promoção do Parque da Sustentabilidade

(Reino Unido) que, mediante a troca de conhecimentos e

• Inovações no Parque da Sustentabilidade:

experiências deverão fomentar e desenvolver estratégias

- Sistema de rega inteligente

de desenvolvimento local para promover o emprego jovem.

- Sistema de iluminação inteligente
- Expansão da Rede Wi-fi

PROJETOS DE INOVAÇÃO LOCAL
A forte ligação do Cluster Inova-Ria à Região serve para que
esta associação possa contribuir ativamente para o seu
desenvolvimento através de parcerias locais com atores

FATOS E NÚMEROS
11 projetos, 8 nacionais
e 3 internacionais

públicos e privados no fomento à inovação regional, sendo
instrumental a copromoção da Inova-Ria em projetos
regionais com estes atores.
PROJETO AVEIRO EMPREENDEDOR (2011-2014)

mais de 20 milhões em
investimento total

1.9 milhões de investimento
direto da Inova-Ria

2,5 milhões de investimento

1,2 milhões de Euros de investimento global | Dinamização
do empreendedorismo e apoio às PME | Criação de uma
INOVA-RIA.pT RELATÓRIO E ContaS’13

das empresas com incentivo
de 1.6 milhões
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O ÚNICO LUGAR
ONDE SUCESSO
VEM ANTES DO
TRABALHO É NO
DICIONÁRIO.

ALBERT EINSTEIN

‘07
___

Situação
Económica
e Financeira
INOVA-RIA.PT

___
A Associação construiu competências que
lhe permite atualmente fazer a gestão e
coordenação de todas estas atividades
com rigor e sustentabilidade económica
e de forma competitiva para as empresas
associadas.

___
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___

Situação
Económica e Financeira

Relatório de Gestão

empresarial, projetos de financiamento no âmbito de

APRECIAÇÃO GLOBAL DA ATIVIDADE DA ASSOCIAÇÃO

programas de incentivo às empresas e programas de

INOVA-RIA EM 2013

identificação e seleção de recursos humanos adequados
à competitividade das empresas. A Associação construiu

A entidade sem fins lucrativos, Inova-Ria – Associação de

competências que lhe permite atualmente fazer a gestão

Empresas para uma Rede de Inovação em Aveiro, celebrou

e coordenação de todas estas atividades com rigor e

10 anos de existência com um desempenho muito positivo

sustentabilidade económica e de forma competitiva para

na afirmação e consolidação de um cluster de empresas

as empresas associadas.

nas áreas das Tecnologias de Informação, Comunicação
e Eletrónica, centrado na Região de Aveiro, mas com

O ano de 2013 foi o ano em que foi instituída “A Rede” no

ação e influência nacional. Uma década de iniciativas e

seio da Inova-Ria, como agrupamento de empresas que se

projetos que contribuíram para a construção e afirmação

reúne regularmente para apresentar desafios e estabelecer

da Associação, acumulando experiência a consolidar uma

parcerias para abordar negócios concretos. Esta iniciativa

rede com pessoas, universidades, institutos de investigação

teve a sua génese no Projeto Alvos Estratégicos e permitiu

e outros players na área da Inovação.

alcançar uma execução apreciável neste projeto durante
este ano. Também no âmbito de outro projeto coordenado

A Associação tem promovido ativamente iniciativas

pela Inova-Ria, o Estrate-Ria, foi realizado o Estudo

colaborativas e indutoras de inovação, entre as suas

Prospetivo do Setor TICE, que recolheu elogios, incluindo

empresas associadas e outras organizações. Estas

do próprio COMPETE, sendo atualmente considerado uma

iniciativas

de

referência para análises oficiais ao setor TICE. Ainda neste

investigação e desenvolvimento, projetos de qualificação

projeto, foi desenvolvida uma plataforma eletrónica para
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são

realizadas

através

de

projetos
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a vigilância prospetiva estratégica, o CrowdRia, que utiliza

Ria teve também a oportunidade participar na visita de estado

conceitos como o crowdsourcing e gamification para as

à Suécia, integrado na comitiva do Presidente da República,

empresas associadas, inicialmente, sendo disponibilizado

permitindo consolidar os relacionamento e acordos existentes

em 2014 a outras empresas e organizações.

com o cluster sueco-dinamarquês, Cluster 55º, entre outros
contactos, tendo em vista o acesso das empresas associadas

No início de 2013 concluiu-se com bastante sucesso o

a esta próspera região do norte da europa.

Projeto ACTOR - Apostar na Certificação das Empresas TICE
Organizadas em Rede. Este projeto permitiu às empresas

No âmbito do sistema de inovação local, a Inova-Ria

aderentes implementar referenciais de qualidade de grande

participou na concretização de diversas iniciativas com

relevância, como a ISO 27001, a ISO 20000, o CMMI, o IT

a Câmara Municipal de Aveiro, AIDA e outras entidades

Mark e a NP 4457, cofinanciados pelo COMPETE/QREN. Foi

regionais, no Projeto Parque da Sustentabilidade.

o bom desempenho que permitiu que, no final do quadro
comunitário de Apoio, e quando as verbas escasseavam,

Na área de atuação relativa aos recursos humanos, o

fosse aprovado pelo COMPETE um novo projeto, o ACTOR

Programa de Bolsas de Investigação GENIUS, permitiu,

II, que permitirá à Inova-Ria alcançar em 2014 um papel de

junto das principais universidades, captar jovens recursos

relevo no apoio à certificação em normas de qualidade de

humanos de elevado potencial para as empresas associadas.

relevância mundial.

Em 2013 foram realizadas novas 36 bolsas GENIUS. Ainda
neste domínio, foi concretizada uma candidatura, RIA 3IS, ao

O primeiro projeto internacional, FI4VDI, em conjunto com

sistema de incentivos ao emprego jovem, por via de estágios

Universidades e Centros de Supercomputação de Espanha

profissionais financiados, que foi aprovada. Este projeto

e de França, teve o seu arranque em 2013 e foi também

conseguiu no final de 2013 contratualizar 17 estágios com

o ano em que a Inova-Ria, através do projeto SIAC FP7,

várias empresas, incrementando assim o emprego para esta

apoiou a incursão de algumas empresas no acesso ao

classe etária e possibilitando a jovens profissionais uma

7º Programa Quadro, formalizando 8 candidaturas a este

oportunidade de estabelecerem uma carreira no setor.

programa de apoio à I&D europeia.
Importa ainda referir que em 2013 existiu continuidade na
Tendo como objetivo contribuir para os processos de

realização do Torneio de Futebol de 7, como atividade lúdica para

internacionalização, a Inova-Ria, no âmbito do projeto Aveiro

os colaboradores das empresas associadas, e dos almoços

Empreendedor, deslocou-se a Silicon Valley (EUA, CA) e a

361, mensais, com a participação de vários convidados de

Silicon Hills (EUA, TX) para estabelecer uma plataforma de

entidades externas à Associação. No âmbito da comemoração

softlanding nestes mercados. Ainda neste capítulo, a Inova-

de 10 anos desde a sua criação, a Associação realizou em
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Outubro diversas ações de comunicação de âmbito nacional e

subsídios à exploração. Aqui neste capítulo deve ser salientado

regional que foram capitalizadas com dois eventos de grande

o efeito negativo originado pela devolução de € 10 674,01 à

impacto: a Conferencia dos 10 Anos da Inova-Ria, que contou

entidade IFDR, decorrente da não execução de atividades

com a presença de personalidades nacionais da indústria

previstas do projeto SIAC 8351 em conjunto com a ANETIE,

das tecnologias de Informação, e o Inova-Ria Games 2013,

entidade líder deste projeto referenciado no ano de 2010.

como evento lúdico-pedagógico com as componentes team
building e responsabilidade social para os colaboradores das

Os resultados antes de depreciações, gastos de financiamento

empresas participantes. Foi feito um investimento significativo,

e impostos alcançaram um valor mais favorável face a

que permitiu a afirmação da Inova-Ria em vários meios e

2012, permitindo assim que o resultado operacional tenha

alcançando diversos públicos, aumentando a sua notoriedade

melhorado.

e valor como marca e instituição mobilizadora do cluster.
Relativamente ao exposto, o exercício de 2013, face ao

EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DA ATIVIDADE GLOBAL

exercício de 2012, aumentou a estrutura base de gastos que

Tal como foi aprovado no Orçamento para 2014, prevê-se

contempla os seus Recursos Humanos, o Fornecimento e

um aumento do Resultado Liquido, face a 2013, por via

Serviços Externos afetos à atividade da Inova-Ria, e o suporte à

do acréscimo dos subsídios à exploração resultantes da

captação de recursos humanos qualificados para as empresas

iniciativa de novos projetos em 2014, da adesão de novos

associadas através do programa de bolsas de investigação.

associados e do aumento da prestação de serviços às

O valor apresentado na Rubrica de Fornecimento e Serviços

empresas, nomeadamente através do programa de bolsas

Externos diminuiu graças a cortes efetuados nos serviços

GENIUS. Apesar do principal cliente destes serviços ir

externos que não foram essenciais ao aumento da atividade

reduzir o número de bolsas pretendidas para 2014, tem-

desenvolvida.

se trabalhado desde 2013, junto de novos clientes que
justificaram já o crescimento no exercício transacto e que

No domínio dos Rendimentos, a Associação registou em 2013

perspetivam um incremento desse crescimento. Nesta

um significativo aumento face aos períodos anteriores na

rubrica estão ainda previstos serviços de I&D e serviços de

prestação de serviços às empresas, sendo maioritariamente

natureza promocional e comercial às empresas associadas

nos serviços de I&D, que se encontram associados direta e

e outras empresas parceiras que também são beneficiárias

indiretamente ao incremento desenvolvido no programa de

da rede de inovação da Inova-Ria com a contratação de

bolsas Genius.

serviços no âmbito de alguns projetos cofinanciados.

A tendência de crescimento para uma maior execução dos

Relativamente ao Fornecimento e Serviços Externos e aos

projetos cofinanciados pelo QREN, iniciada em 2012, alcançou

Gastos com o Pessoal, prevê-se uma estabilização dos mesmos,

em 2013 valores que triplicaram o conseguido no ano anterior,

resultado da consolidação da equipa de recursos humanos e da

originando um acréscimo significativo nos correspondentes

aposta na sustentabilidade de serviços mais especializados.
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O já referido aumento muito significativo em 2013 na rubrica

valor acrescentado bruto

subsídios à exploração, como resultado direto do trabalho
realizado na execução de projetos cofinanciados, não impede

200 000

que se preveja a continuação dessa dinâmica de incremento

180 000

em 2014. Prevê-se igualmente um incremento significativo

160 000

nas rubricas “Fornecimentos e Serviços Externos” e “Outros

140 000

Rendimentos e Ganhos” é relativo à execução do novo

2012

2013

2012

2013

projeto ACTOR II cuja prática contabilística provoca a
recuperação das despesas distribuíveis quando as mesmas
se encontram executadas.

liquidez geral

Relativamente às depreciações deverá registar-se um

100,00%

aumento provocado pelo encerramento do projeto Parque
da Sustentabilidade, cujo cofinanciamento assumiu a forma
de subsídio ao investimento.

50,00%
0,00%

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS
É proposta a aplicação do Resultado Liquido do Exercício, que se
cifrou em € 29.436,83 negativos, transitando para o Fundo Social
da Associação Inova-Ria, pelo que diminuirá na mesma medida.

autonomia financeira

30,00%
20,00%
10,00%

A EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
A Associação continua a apresentar boa performance no que

0,00%

2012

2013

2012

2013

respeita à Liquidez Geral (59,84%), Autonomia Financeira (21,14%),
e Solvabilidade (26,80%). Os compromissos de curto-prazo assumidos poderão ser sanados pelos ativos de curto-prazo, pelo que
não existem problemas de tesouraria a curto-prazo.
Indicadores

2012

2013

valor acrescentado bruto

153 521

180 391

liquidez geral

80,30%

59,84%

autonomia financeira

27,07%

21,14%

solvabilidade

33,45%

26,80%
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solvabilidade

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
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BALANÇO EM 31/12/2013

Unidade Monetária (€)
RUBRICAS

Notas

Datas
2013

2012

48 267,37

41 149,21

ATIVO
ATIVO NÃO CORRENTE
Ativos fixos tangíveis

5

Propriedades de investimento

0,00

0,00

Ativos intangíveis

6

0,00

434,93

Investimentos financeiros

14

75 000,00

75 000,00

Fundadores/ beneméritos/ patrocinadores/ doadores/ associados/ membros
Outras contas a receber

9

0,00

0,00

1 665 814,16

1 018 793,80

1 789 081,53

1 135 377,94

ATIVO CORRENTE
Inventários
Clientes

9

Adiantamentos a fornecedores
Estado e outros entes públicos

11

Fundadores/ beneméritos/ patrocinadores/ doadores/ associados/ membros

0,00

0,00

128 467,58

405 332,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Outras contas a receber

8

29 663,60

1 037,64

Diferimentos

8

3 177,74

2 857,54

Outros ativos financeiros
Caixa e depósitos bancários
TOTAL DO ATIVO

0,00

0,00

328 746,83

496 315,62

490 055,75

905 543,63

2 279 137,28

2 040 921,57

458 698,15

495 577,28

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
FUNDOS PATRIMONIAIS
Fundos
Excedentes Técnicos
Reservas
Resultados transitados
Excedentes de revalorização
Outras variações nos fundos patrimoniais - Subsídios

10

52 491,54

52 898,64

511 189,69

548 475,92

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

-29 436,83

-36 879,13

TOTAL DO FUNDO DE CAPITAL

481 752,86

511 596,79

Provisões

0,00

0,00

Financiamentos obtidos

0,00

0,00

978 407,54

401 664,06

978 407,54

401 664,06

31 906,90

243 386,20

PASSIVO
PASSIVO NÃO CORRENTE

Outras contas a pagar
PASSIVO CORRENTE
Fornecedores
Adiantamentos de clientes

0,00

0,00

7 885,43

34 875,07

Fundadores/ beneméritos/ patrocinadores/ doadores/ associados/ membros

0,00

0,00

Financiamentos obtidos

0,00

0,00

8,10

650 538,87

736 810,47

8

128 645,68

112 588,98

Estado e outros entre públicos

Diferimentos
Outras contas a pagar

12

Outros passivos financeiros

66

0,00

0,00

818 976,88

1 127 660,72

TOTAL DO PASSIVO

1 797 384,42

1 529 324,78

TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E DO PASSIVO

2 279 137,28

2 040 921,57
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA EM 31/12/2013
RENDIMENTOS E GASTOS

Unidade Monetária (€)
Notas

Datas
2013

2012

Vendas e serviços prestados

7

729 971,34

337 337,41

Subsídios à exploração

10

307 778,41

102 001,83

Variação nos inventários da produção

0,00

0,00

Trabalhos para a própria entidade

0,00

0,00

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

0,00

0,00

Fornecimentos e serviços externos

13

-552 818,08

-604 356,59

Gastos com o pessoal

15

-187 788,97

-183 071,46

0,00

0,00

Imparidade de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

0,00

12 805,00

Provisões (aumentos/reduções)

0,00

0,00

Outras imparidades (perdas/reversões)

0,00

0,00

Aumentos/reduções de justo valor

0,00

0,00

Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas

9

7,10

101 873,00

534 612,14

7

-425 794,39

-144 784,13

-26 778,69

54 544,20

RESULTADO ANTES DE DEPRECIAÇÕES, GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS
Gastos/reversões de depreciação e de amortização

5, 6

RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS
Imposto sobre o rendimento do período

11
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
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-2 233,70

-91 345,59

-29 012,39

-36 801,39

3 552,98

4 290,47

-1 200,24

-1 094,65

-26 659,65

-33 605,57

2 777,18

3 273,56

-29 436,83

-36 879,13
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA DO PERÍODO FINDO EM 31.12.2013
RUBRICAS

Unidade Monetária (€)
NOTAS

Períodos
2013

2012

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - MÉTODO DIRECTO
Recebimentos de clientes

+

1 195 379,36

823 487,23

Pagamentos a fornecedores

-

-852 844,76

-510 314,88

Pagamentos ao pessoal

-

-109 541,14

-111 107,74
202 064,61

CAIXA GERADA PELAS OPERAÇÕES

+/-

232 993,46

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento

-/+

-2 327,27

5 051,00

Outros recebimentos/pagamentos

+/-

-1 003 152,69

-666 037,81

+/-

-772 486,50

-458 922,20

Fluxos de caixa das atividades operacionais

(1)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:
Ativos fixos tangíveis

-

-8 916,93

-41 330,46

Ativos intangíveis

-

0,00

-12 122,58

Investimentos financeiros

-

Outros ativos

-

RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:
Ativos fixos tangíveis

+

Ativos intangíveis Investimentos financeiros

+

Outros ativos

+

0,00

0,00

Subsídios ao investimento/ Exploração

+

611 972,33

705 571,78

Juros e rendimentos similares

+

3 028,13

2 838,85

Dividendos

+
606 083,53

654 957,59

-1 165,82

-900,19

-1 165,82

-900,19

-167 568,79

195 135,20

Fluxos de caixa das atividades de investimento

(2)

+/-

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:
Financiamentos obtidos

+

Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio

+

Cobertura de prejuízos

+

Doações

+

Outras operações de Financiamento

+

PAGAMENTOS RESPEITANTES A:
Financiamentos obtidos

-

Juros e gastos similares

-

Dividendos

-

Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio

-

Outras operações de financiamento

-

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

(3)

Variação de caixa e seus equivalentes

(1)+(2)+(3)

Efeito das diferenças de câmbio

+/-

Caixa e seus equivalentes no início do período

+/-

496 315,62

301 180,42

Caixa e seus equivalentes no fim do período

+/-

328 746,83

496 315,62

(1) - O Euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de Euros
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Anexo

- Valorização e qualificação empresarial;

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

- Promoção e coordenação de bolsas de investigação

A Inova-Ria – Associação de Empresas para uma Rede de

científica;

Inovação em Aveiro é uma pessoa coletiva de direito privado

- Promoção nacional e internacional das empresas

sem fins lucrativos, com sede na Rua Dr. Mário Sacramento,

associadas;

Edifício Colombo nº 1, 1º S, 3810-106, Aveiro, que tem como

- Fomento de projetos colaborativos de I&D;

objeto a criação e consolidação de um cluster na área das

- Gestão de projetos integrados para a qualificação

Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica,

empresarial;

com especial enfoque nas telecomunicações, centrado na

- Promoção da exportação dos produtos e serviços dos

Região de Aveiro.

seus associados;
- Contribuição ativa para as concertações estratégicas

Relativamente aos objetivos da Inova-Ria, estes consagram,

regionais e nacionais.

entre outros aspetos, a promoção de sinergias de rede e
ganhos de escala em vários vetores como: a inovação nas

As oportunidades que se colocam à Inova-Ria passam

empresas, o desenvolvimento colaborativo de atividades de

pelo reforço da sua capacidade de intervenção e

investigação e desenvolvimento, a formação, o marketing,

acompanhamento dos associados na incorporação de

a internacionalização e a seleção de recursos humanos.

fatores imateriais de competitividade e no desenvolvimento
da sua capacidade concorrencial.

Em finais de 2013, a Inova-Ria tinha 59 Associados,
representando um volume de negócios agregado de mais
de 239 milhões de Euros, empregando mais de 2200

2.REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS

colaboradores. A INOVA-RIA é hoje reconhecida em Portugal

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

como uma entidade que representa uma componente

As

importante do setor das Tecnologias de Informação,

conformidade com todas as normas que integram o

Comunicação e Eletrónica em Portugal, sendo atualmente

Sistema de Normalização Contabilística (SNC). Devem

membro do Conselho Diretor da Associação TICE.PT -

entender-se como fazendo parte daquelas normas as

Pólo de Competitividade e Tecnologia das Tecnologias de

Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras,

Informação, Comunicação e Eletrónica.

os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de

demonstrações

financeiras

anexas

estão

em

Contas e as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro
Pela sua vocação e missão, a atividade desenvolvida

(NCRF-ESNL) e as Normas Interpretativas.

pela Inova-Ria assenta fundamentalmente na prestação
de serviços e apoio aos seus associados. De entre esses

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração

serviços, referem-se os seguintes:

adoptados a 31 de Dezembro de 2013 são comparáveis
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com os utilizados na preparação das demonstrações

associados não incluem juros debitados ao adquirente. No

financeiras em 31 de Dezembro de 2012.

final de cada período de relato são analisadas as contas
de clientes de forma a avaliar se existe alguma evidência

A associação apresenta as suas demonstrações financeiras

objetiva de que não são recuperáveis. A Direção da

de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística e

associação, considera que todas as quantias registadas

em particular o regime da normalização contabilística para

em clientes, são totalmente recuperadas.

as entidades do setor não lucrativo (ESNL) que faz parte
integrante do Sistema de Normalização Contabilística.

OUTRAS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS
As políticas contabilísticas apresentadas, foram aplicadas
de forma consistente com o previsto na NCRF-ESNL. Em

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

cada data de balanço é efetuada uma avaliação da existência

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo

de evidência objetiva de imparidade, nomeadamente da

com o princípio do custo histórico. De forma a obter uma

qual resulte um impacto adverso nos fluxos de caixa futuros

imagem verdadeira e apropriada da situação financeira

estimados, sempre que possa ser medido de forma fiável.

e dos resultados das operações da Associação InovaRia, as demonstrações financeiras foram preparadas

Tal como referido anteriormente, as demonstrações

no pressuposto da continuidade das operações, a partir

financeiras

dos registos contabilísticos, mantidos de acordo com

continuidade não tendo a entidade intenção nem a

os princípios de contabilidade geralmente aceites em

necessidade de liquidar ou reduzir o nível das suas

Portugal.

operações. Quanto às estimativas realizadas, não existem

foram

preparadas

numa

perspetiva

de

situações que afetem ou coloquem algum grau de incerteza
Quanto à especialização de exercícios, a entidade regista

materialmente relevante.

os seus rendimentos e gastos de acordo com o princípio
da especialização de exercícios, pelo qual os rendimentos
e os gastos são reconhecidos à medida que são gerados,

4. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTI-

independentemente do momento em que são recebidos ou

MATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

pagos.

Não ocorreram alterações nas políticas contabilísticas.
Não se detetou a existência de qualquer erro materialmente

• Clientes/ associados

relevante. Foram registadas correções a exercícios

A maioria das prestações de serviços, baseados no débito

anteriores pela quantia de 13.754,49€, correspondentes

das quotas bem como de formação de investigação e

a ajustamentos pontuais das estimativas relativas às

desenvolvimento, é realizada em condições normais

imputações a rendimentos de exercícios anteriores de

de crédito, e os correspondentes saldos de clientes/

vários subsídios à exploração.
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5. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações. As
depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha
recta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.
As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada (em anos):
• Equipamento Básico			

3 e 5;

• Equipamento administrativo		

3;

• Outros Ativos Fixos Tangíveis		

5 e 6;

Assim temos:

Saldo em
01-01-2013

Aquisições/
Dotações

Abates

Transferências

Revalorizações

Saldo em
31-12-2013

-

-

-

-

-

-

212,57 €

-

-

-

-

212,57 €

173 993,08 €

257,66 €

-

-

-

174 250,74 €

Equipamento de transporte

-

-

-

-

-

-

Equipamento biológico

-

-

-

-

-

-

Equipamento administrativo

17 646,46 €

2 797,27 €

-

-

-

20 443,73 €

Outros ativos fixos tangíveis

7 501,33 €

-

-

-

-

7 501,33 €

38 830,40 €

5 862,00 €

-

-

-

44 692,40 €

238 183,84 €

8 916,93 €

-

-

-

247 100,77 €

-

-

-

-

-

-

212,57 €

-

-

-

-

212,57 €

173 993,08 €

85,88 €

-

-

-

174 078,96 €

Equipamento de transporte

-

-

-

-

-

-

Equipamento biológico

-

-

-

-

-

-

Equipamento administrativo

16 842,79 €

1 334,11 €

-

-

-

18 176,90 €

Outros ativos fixos tangíveis

5 986,19 €

378,78 €

-

-

-

6 364,97 €

197 034,63 €

1 798,77 €

-

-

-

198 833,40 €

CUSTO:
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico

Investimentos em curso

DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
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6. ATIVOS INTANGÍVEIS
Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzidos das correspondentes depreciações. As
depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha
recta em conformidade com o período de vida útil estimado, para cada grupo de bens, de 3 anos.
Deste modo:
Saldo em
01-01-2013

Aquisições
/ Dotações

Abates

Transferências

Perdas por
imparidade

Saldo em
31-12-2013

-

-

-

-

-

-

12 747,04

-

-

-

-

12 747,04

Propriedade industrial

-

-

-

-

-

-

Outros investimentos

86 256,74

-

-

-

-

86 256,74

99 003,78

-

-

-

-

99 003,78

-

-

-

-

-

-

12 312,11

434,93

-

-

-

12 747,04

-

-

-

-

-

-

86 256,74

-

-

-

-

86 256,74

98 568,85

434,93

-

-

-

99 003,78

CUSTO
Projetos de desenvolvimento (i)
Software

Investimentos em curso

DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS
Projetos de desenvolvimento (i)
Software
Propriedade industrial
Outras ativos intangíveis

7.RÉDITO
O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber, sem consideração dos efeitos de impostos
dedutíveis, desde que o seu montante possa ser mensurado com fiabilidade e for provável que benefícios económicos
futuros associados à transação fluam para a entidade, com as especificações seguintes:
Prestação de serviços: o rédito é reconhecido com referência à fase de acabamento da transação à data de relato, desde que
todas as seguintes condições sejam satisfeitas:
• os custos incorridos ou a incorrer com a transação podem ser mensurados com fiabilidade;
• a fase de acabamento da transação à data de relato pode ser mensurada com fiabilidade.
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As prestações de serviços compreendem a quantia de 105.844,53 € que corresponde a rendimentos que resultam das
quotas debitadas aos associados, bem como pela quantia de 427.508,91 €, respeitante a serviços prestados no âmbito da
formação de investigação e desenvolvimento. Estas quantias foram mensuradas pelo justo valor da retribuição já recebida
ou a receber. O rédito associado a estas transações foi reconhecido com referência à fase de acabamento das mesmas à
data do balanço. Assim, a quantia de cada categoria significativa de rédito, reconhecida durante o período, demonstra-se do
seguinte modo:

Prestações de serviços

Notas

Quotas

7

Bolsas Investigação
Outros serviços
Descontos e abatimentos

7

Datas
2013

2012

105 844,53 €

112 935,74 €

7

427 508,91 €

135 106,27 €

7

205 407,07 €

89 785,97 €

TOTAL DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

(8 789,17) €

(490,57) €

729 971,34 €

337 337,41 €

Relativamente à rubrica “outros rendimentos e ganhos”, temos:
Outros rendimentos e ganhos

Notas

Datas
2013

2012

Rendimentos Suplementares - “Recuperação encargos”

7

101 056,58 €

460 300,22 €

Recuperação dividas a receber

7

-€

2 686,04 €

Correções relativas a exercícios anteriores
Imputação rendimentos subsídios ao investimento
Outros

7
7, 10
7

TOTAL DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

-€

3 672,61 €

782,10 €

67 491,27 €

34,32 €

462,00 €

101 873,00 €

534 612,14 €

Por outro lado, quanto à rubrica “Outros gastos e perdas”, temos:
Outros gastos e perdas

Notas

Datas
2013

2012

Correções relativas a exercícios anteriores

7

13 754,49 €

Donativos

7

1 882,96 €

-€

Impostos

7

58,75 €

42,00 €

Quotizações

7

4 100,00 €

3 021,97 €

Bolsas investigação

7

383 946,67 €

123 683,33 €

Bolsas incentivo/ bonificação

7

5 250,00 €

12 100,00 €

Acompanhamento Feiras

7

875,00 €

1 875,00 €

Seguros Bolseiros

7

2 435,90 €

380,01 €

Deslocações Bolseiros

7

9 847,40 €

2 681,82 €

Outros encargos com Bolseiros

7

3 643,22 €

1 000,00 €

425 794,39 €

144 784,13 €

TOTAL DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

INOVA-RIA.pT RELATÓRIO E ContaS’13

-€

73

8. ESPECIALIZAÇÃO EXERCÍCIOS

• Projeto “PAE” (265.799,23€);

Tal como referido na nota 3, a entidade regista os seus

• Projeto “Ria 3iS” (32.177,77€);

rendimentos e gastos de acordo com o princípio da

• Projeto “Sudoe FI4VDI” (56.276,11€);

especialização de exercícios, pelo qual os rendimentos

• Projeto “Actor II” (121.753,96€).

ou gastos são reconhecidos à medida que são gerados,
independentemente do momento em que são recebidos ou

Aquela

quantia

passiva

inclui

também

bolsas

de

pagos. Assim a quantia ativa de 3.177,74€, corresponde a

investigação, já faturadas mas relativas ao exercício de

seguros, pagos em 2013 mas relativos a 2014 (1.697,57€),

2014 (36.400,62€).

bem como à renda das instalações, relativa a Janeiro de
2014 (1240,32€) e o aluguer da fotocopiadora pelo período
do 1º trimestre de 2014. Por outro lado, a quantia ativa de

9. DÍVIDAS A RECEBER

29.663,60€, inclui 390,46€ correspondente a juros credores

Durante o exercício de 2013, não se verificou a existência de

relativos ao período de 2013 a receber em 2014, bem como

perdas por imparidade em dívidas a receber de clientes, por

a bolsas e serviços prestados, faturados em 2014, mas

se considerar que os créditos existentes sobre as entidades

relativos ao exercício de 2013.

clientes, são totalmente recuperáveis.

Do mesmo modo, a quantia passiva de 27.702,90€, resulta

Por comparação com o exercício anterior, temos:

da estimativa de encargos com férias e subsídio de férias a
pagar ao pessoal da Associação em 2014 (23.890,64€), bem
como ao gasto incorrido com a revisão legal de contas do
exercício de 2012 (3.360€) e a outros gastos de exploração
do exercício debitados em 2013 (452.26€).

Contas a
receber de clientes

Datas
Notas
2013

2012

128 467,58 €

405 332,83 €

Clientes conta títulos a receber

-€

-€

Clientes factoring

-€

-€

2 191,89 €

2 191,89 €

130 659,47 €

407 524,72 €

Clientes conta corrente

9

Clientes de cobrança duvidosa

9

Por outro lado, a quantia passiva de 650.538,87€,
corresponde a subsídios à exploração a imputar a

PERDAS POR
IMPARIDADE ACUMULADAS

9

resultados durante exercícios futuros (614.138,25€), de

Nexlogic, Lda

1 028,56 €

1 028,56 €

acordo a execução dos mesmos, nomeadamente:

Timerbit, Lda

-€

-€

QPH, Lda

-€

-€

38,33 €

38,33 €

1 125,00 €

1 125,00 €

2 191,89 €

2 191,89 €

• Projeto “Aveiro Empreendedor” (4.997,31€);

Easyclick, Lda

• Projeto “FP7” (112.235,09€);

Incentor - Publicações de Inovação

• Projeto “Estrate-Ria” (20.898,78€);
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A decomposição das contas a receber não correntes, é a
seguinte:

Ao nível dos subsídios de investimento:
• Parque Sustentabilidade (execução em curso);
• “PAE” (execução em curso de uma pequena verba com

Contas a receber
não correntes

Datas

caráter de investimento);

Notas
2012

• “Sudoe FI4VDI” (execução em curso de uma pequena

-€

3 168,87 €

verba com caráter de investimento);

MAIS CENTRO - “Parque Sustentabilidade”

8 116,14 €

16 973,97 €

AICEP - “Internacionalização 2011”

7 141,22 €

30 364,53 €

Foram cumpridos os requisitos estabelecidos no NCRF-

MAIS CENTRO - “Aveiro Empreendedor”

3 927,72 €

10 719,90 €

ESNL, uma vez que os subsídios do Governo foram

IAPMEI - Proj. “ACTOR”

30 324,32 €

352 184,64 €

reconhecidos apenas quando houve uma certeza razoável

COMPETE - “Estrate-RIA”

42 229,40 €

85 451,45 €

de que a entidade iria cumprir com as condições de

COMPETE - “PAE”

313 165,09 €

358 847,47 €

atribuição dos mesmos, e de que os mesmos irão ser

COMPETE - “FP7”

122 575,04 €

161 068,97 €

recebidos. Os subsídios do Governo, com carácter não

IAPMEI - “Ria 3iS”

216 013,40 €

-€

reembolsável relacionados com ativos fixos tangíveis e

FCSCyL - “Sudoe”

75 000,00 €

-€

intangíveis, são inicialmente reconhecidos nos capitais

2013

COMPETE - “SIAC 8351”

IAPMEI - Proj. “ACTOR II”
Outros devedores

847 010,83 €

próprios e subsequentemente imputados numa base

311,00 €

14,00 €

1 665 814,16 €

1 018 793,80 €

sistemática como rendimentos durante os períodos
necessários para balanceá-los com os gastos relacionados
(depreciações).

10.SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO
A Associação tem aprovados vários subsídios à exploração
e investimento. Assim, encontra-se a executar os seguintes
projetos subsidiados, com a vertente de exploração:
• “Actor” (execução terminada em 2013);
• “Aveiro Empreendedor”;
• “FP7”;
• “Estrate-Ria”;
• “PAE”;

Os subsídios do Governo que são concedidos para
assegurar uma rentabilidade mínima ou compensar deficits
de exploração do exercício imputam-se como rendimentos
do período. Deste modo os diferimentos passivos que
ascendem à quantia de 614.138,25€, correspondem as
subsídios já obtidos mas relativos à compensação de
encargos de exploração apenas a serem suportados em
exercícios seguintes, durante a execução dos projetos.

• “Ria 3iS”;
• “Sudoe FI4VDI”;

Deste modo, para demonstrar a evolução da execução

• “Actor II”.

dos projetos, bem como a imputação a resultados do
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rendimento associado, temos:
Subsídios à
Exploração

Notas

SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Datas
2013

2012

10

"Aveiro Empreendedor"

5 613,32 €

2 614,16 €

"Actor"

24 491,89 €

52 403,93 €

"SIAC FP7 - 27364"

45 720,12 €

4 177,49 €

"Estrate-Ria - 23159"

64 565,44 €

15 088,82 €

126 222,05 €

27 717,43 €

8 889,65 €

- €

"Sudoe FI4VDI"

18 348,89 €

- €

"Actor II"

13 927,05 €

- €

307 778,41 €

102 001,83 €

"SIAC PAE - 23285"
"Ria 3iS"

TOTAL

Do mesmo modo, para os subsídios relacionados com ativos, cuja quantia líquida ascende a 52.898,64 €, temos:
Subsídios ao
Investimento
SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Datas
Notas

O. Variações
Capital

Rendimento
2013

Rendimento
2012

Saldo Inicial
2013

10

"Telesal"

- €

- €

2 517,47 €

"Queria"

- €

- €

64 692,56 €

- €

51 079,88 €

- €

- €

51 079,88 €

1 133,39 €

685,37 €

281,24 €

1 818,76 €

278,27 €

96,73 €

- €

375,00 €

67 491,27 €

55 791,11 €

"Parque sustentabilidade"
"Siac - PAE"
"Sudoe FI4VDI"
TOTAL

52 491,54 €

2 517,47 €

11. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO
De acordo com a legislação fiscal em vigor a Associação, tratando-se de uma entidade do setor não lucrativo, está
enquadrada no regime geral de IRC, tributada sobre os lucros à taxa máxima de 25%. Por outro lado, tem algumas isenções
fiscais, nomeadamente o facto de não estar sujeita a tributações autónomas sobre as despesas com viaturas ligeiras de
passageiros (dado não exercer a titulo principal, uma atividade industrial, comercial ou agricola), bem como ao facto de as
quotas pagas pelos associados em conformidade com os estatutos, estarem isentas de IRC, nos termos do artº 54º do
CIRC. Deste modo, do apuramento do resultado fiscal, apenas produzem imposto a pagar as tributações autónomas sobre
as despesas de representação e sobre as deslocações em viatura própria dos trabalhadores (não faturadas a clientes). O
tratamento contabilístico dos impostos sobre o rendimento é efetuado pelo método do imposto a pagar, pelo que não foi
reconhecido qualquer ativo por imposto diferido, relativo aos prejuízos fiscais do período, na quantia de 133.526,87€.
12. OUTROS IMPOSTOS
A Associação não tem dívidas em mora à Administração Fiscal, apresentando no seu passivo, à data do balanço, a quantia
de 7.885,43€ (deduzida das retenções na fonte efetuadas por terceiros), relativa a retenções na fonte de trabalho dependente
e independente (2.719€), prediais (310,08€), bem como a Segurança Social (3.026,35€) e a IVA (62.21€) e finalmente ao
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IRC estimado (2.777,18€). Estes compromissos com o Estado, são exigíveis apenas em 2014, tendo entretanto já sido
devidamente regularizados os impostos relativos ao IRS, IVA e Segurança Social.
Ao nível do IVA, a Associação encontra-se no regime geral, pelo método da afetação real.

13. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
Ao nível dos fornecimentos e serviços externos, a decomposição dos mesmos apresenta-se do seguinte modo:
Fornecimento e serviços externos
Subcontratos

Notas
13

Datas
2013

2012

-€

-€

Trabalhos especializados

410 679,54 €

502 018,64 €

Publicidade e propaganda

48 970,16 €

15 523,20 €

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Vigilância e segurança
Honorários
Comissões
Conservação e reparação
Outros

-€

-€

41 267,46 €

21 912,08 €

-€

-€

559,58 €

12,30 €

1 263,55 €

14 727,66 €

502 740,29 €

554 193,88 €

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido

-€

-€

Livos e documentação técnica

-€

-€

Material de escritório

1 442,46 €

1 658,31 €

Artigos para oferta

1 775,13 €

442,31 €

MATERIAIS

Outros

3,30 €

114,44 €

3 220,89 €

2 215,06 €

ENERGIA E FLUIDOS
Eletricidade

2 193,20 €

1 854,31 €

Combustíveis

103,50 €

194,90 €

Água

754,91 €

783,98 €

3 051,61 €

2 833,19 €

DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES
Deslocações e estadas

10 321,55 €

14 882,84 €

Transportes de pessoal

-€

-€

Outros

-€

-€

10 321,55 €

14 882,84 €

SERVIÇOS DIVERSOS
18 987,13 €

16 323,12 €

Comunicação

Rendas e alugueres

3 923,12 €

4 689,38 €

Seguros

1 108,92 €

1 396,59 €

Royalties

-€

-€

276,54 €

622,20 €

Despesas de representação

8 160,58 €

5 999,95 €

Limpeza, higiene e conforto

134,24 €

94,19 €

Outros serviços

893,21 €

1 106,19 €

Contencioso e notariado

TOTAL DE FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS
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33 483,74 €

30 231,62 €

552 818,08 €

604 356,59 €
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14. INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Gastos com o Pessoal

Notas

A Associação participa no capital da sociedade PCI - Parque

Remunerações dos orgãos sociais

de Ciência e Inovação, S.A., O capital social é de 7.500.000

Remunerações do pessoal

15

euros (sete milhões e quinhentos mil euros) representado

Estimativa de Férias + Subsidio Férias

8

por 75.000 (setenta e cinco mil) ações com o valor nominal

Benefícios pós-emprego

Datas
2013

2012
-€

-€

139 614,88 € 130 948,61 €
20 080,00 €

20 680,24 €

-€

-€

de 100€ (cem euros) cada uma. A Sociedade tem por objeto

Prémios para pensões

-€

-€

a instalação, o desenvolvimento, a promoção e a gestão de

Outros benefícios

-€

-€

um Parque de Ciência e Tecnologia, bem como a prestação
dos serviços de apoio necessários à sua atividade, que
contribuam para a produção e investigação científica,
tecnológica e educativa, como promotor estratégico e
operacional da inovação e do empreendedorismo. Para a

159 694,88 € 151 628,85 €
Indemnizações

-€

-€

Encargos sobre remunerações

15

23 090,20 €

24 384,65 €

Encargos sobre remunerações estimado

8

3 810,64 €

3 624,90 €

532,39 €

714,20 €

-€

-€

660,86 €

2 718,86 €

prossecução dos seus objetivos, promoverá o acolhimento

Seguros de acidentes no trabalho e doenças
profissionais

de empresas de alta intensidade tecnológica, unidades

Gastos de ação social

de investigação de empresas, incubadoras de empresas,

Outros gastos com o pessoal

organismos de investigação, desenvolvimento e inovação

TOTAL DE GASTOS COM O PESSOAL

187 788,97 € 183 071,46 €

e entidades de formação avançada e similares que, através
da consolidação e potenciação das consequentes sinergias,
estimulem o desenvolvimento sócio-económico da região e

16. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO

do país. Deste modo, a associação subscreveu 75.000 €,

Após a data do Balanço não ocorreram eventos que afetem

correspondentes a 1% da totalidade do capital da PCI e a

o valor das demonstrações financeiras do período ou que

750 ações. Realizou em 2010, apenas 22.500€, mediante

mereçam ser divulgados.

entrada em dinheiro. O restante capital será realizado em
dinheiro no prazo máximo de 5 anos, a contar do registo

O Técnico Oficial de Contas,

definitivo da Sociedade, sob proposta do Conselho de
Administração ratificada na Assembleia Geral subsequente.

15. BENEFICIOS DOS EMPREGADOS

A Direção,

O número médio de trabalhadores ao serviço da Associação
no período foi de 7. Para além das remunerações a liquidar
aos trabalhadores, não há quaisquer outros benefícios no
sentido em que alude o parágrafo 18 da NCRF-ESNL.
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QUEM NÃO SENTE A
ÂNSIA DE SER MAIS,
NÃO CHEGARÁ A
SER NADA.

MIGUEL UNAMUNO

carta do conselho
fiscal aos associados

certificação de
contas do exercício de 2013
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