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0I.
MENSAGEM PRESIDENTE
Pertencer à Associação Inova-Ria é reconhecer a importância de Inovar em Rede. Ser Associado é fazer parte desta
rede de empresas, competitivas e modernas, de diferentes
setores, geografias e dimensões, focadas na competição
em mercados internacionais, sofisticados e exigentes.
Empresas, universidades, instituições e pessoas, com um
papel determinante no futuro das regiões e na construção
de um país e de uma sociedade melhor.
Partilhamos uma visão. De regiões inovadoras, que respeitam e potenciam todos os seus recursos e a sua história,
promovendo um ecossistema que alie os seus setores
tradicionais com as TICE, em nome do aumento de competitividade e do desenvolvimento sustentável. Regiões que
valorizem o seu conhecimento, criem emprego qualificado,
promovam a melhoria da qualidade de vida, atrativas para o
investimento, que se assumam como líderes e se afirmem
mundialmente. A Inova-Ria tem a responsabilidade de ser
um agente interventivo e resiliente na construção deste
ecossistema com elevada capacidade de crescimento,
aberto a novos conceitos e negócios, aglutinando várias
ideias, culturas, indústrias e atores.
Com este objetivo, em 2014 dinamizámos um conjunto de
iniciativas suportadas em estratégias de eficiência coletiva.
Promovemos a investigação e o desenvolvimento, aproximámos empresas e estudantes, apoiámos o marketing e
a internacionalização do setor, fomentámos a qualificação
e a certificação, incentivámos a cooperação e comunicação
intersetorial, captámos novos associados, juntámos comunidades, entidades e pessoas.
Destaco a “Smartcoast”. Esta iniciativa pretende focar
as comunidades, competências e esforço em torno de
soluções especificas para o domínio das zonas costeiras.
Valida produtos através da demonstração em pilotos integrados; desenvolve coletiva e cooperativamente compe-
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Rui Lopes
Presidente da Direção
tências especificas; promove a I&D; incentiva à maior capacitação, formação e inclusão digital; diminui barreiras
intersetoriais; incrementa a competitividade das entidades
através da incorporação tecnológica; e atua como facilitador em processos de internacionalização. Outras iniciativas se seguirão, com outras comunidades, mas com os
mesmos princípios.
Alicerçando a nossa atividade no respeito pelo trabalho
e resultados anteriores, e aliando a nossa reconhecida
capacidade de compromisso, conseguimos em 2014 dar
mais um passo no percurso definido com a fundação da
Inova-Ria. Se este é também o seu percurso, junte-se a
nós, porque “juntos somos mais fortes”!
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02.
A INOVA-RIA
Em 2014, um ano após a instituição da “Rede” no seio da
Inova-Ria, a Associação reforçou o seu papel como entidade que dinamiza e cria valor na sociedade.
Cada vez mais reconhecida como um Cluster agregador,
a Inova-Ria continua a cumprir o seu papel de promover
a colaboração entre as suas empresas associadas, permitindo a criação de sinergias entre elas e parcerias de
negócios, contribuindo para o seu desenvolvimento e competitividade, garantindo deste modo que se cumprem os
objetivos de cooperação empresarial e de promoção da
inovação da área das Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica (TICE). A Inova-Ria cresceu e a sua
atividade adaptou-se às necessidades das suas empresas
associadas.
2014 foi ainda o ano de eleição dos novos Órgãos Sociais da
Inova-Ria. A nova Direção apresentou o seu plano de ação
que irá guiar e definir a estratégia da Associação durante
os próximos três anos.
Este ano fica registado como o ano em que a Associação
teve o seu maior número de associados, atingindo um total
de 70 empresas. O Modelo de Angariação de Novos Associados, instituído no início de 2014, permitiu a adesão de
novas empresas à Associação, através da atribuição de
descontos nas quotizações das empresas que promovam
a entrada de novos associados. Pode afirmar-se efetivamente que esta campanha foi favorável ao aumento do
número de associados, atraindo não só empresas jovens
de base tecnológica, como também empresas de renome
quer a nível nacional e internacional. O setor das Tecnologias da Informação é, inquestionavelmente, o setor onde
se incluem a maioria das empresas do Cluster.
No que respeita ao networking entre os seus associados,
2014 é o ano que marca a iniciativa “Encontros na Ria”.
Esta iniciativa pretendeu reunir empresas e entidades de
regiões específicas do país, com o objetivo de promover a
parceria e cooperação entre elas e as empresas associadas da Inova-Ria.
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À semelhança do ano passado, a Inova-Ria organizou uma
Conferência Anual, por altura do seu 11º aniversário. A
Conferência teve por base o tema “SMARTCOAST - Zonas
Costeiras Inteligentes”. Esta iniciativa é uma das grandes
apostas da Inova-Ria no ano 2014 e que irá estender-se
pelos anos seguintes. Identificando-se a Economia do Mar
como um setor estratégico no país, procurou-se iniciar a
discussão entre os vários intervenientes interessados, quer
ao nível das empresas que produzem tecnologias inovadoras na área do Mar e das Zonas Costeiras, quer ao nível das
entidades interessadas em receber e aplicar essas mesmas tecnologias. A Inova-Ria tem por ambição melhorar o
conhecimento sobre as necessidades do setor TICE para a
Economia do Mar, procurando criar novos negócios e estratégias entre as entidades intervenientes, que incluem
empresas, indivíduos e instituições, quer do setor público
quer do privado.
No âmbito do Projeto internacional, FI4VDI, que iniciou em
2013, a Inova-Ria lança uma nova ferramenta de virtualização de postos de trabalho, CloudShaper, desenvolvida
por uma das suas empresas associadas, especialmente
vocacionada para as Pequenas e Médias Empresas provedoras de Serviços de Outsourcing.
Ainda neste domínio, o Projeto ACTOR 2 assume verdadeiramente um papel de destaque no que concerne à qualificação e certificação das empresas do setor TICE, permitindo às empresas apostar e implementar referenciais
e normas de qualidade. Através deste Projeto, mais de 15
empresas obtiveram o seu certificado nas diversas normas
previstas.
A Inova-Ria mantém-se, também, focada na atração de
recursos humanos qualificados, com o objetivo de reter o
conhecimento e a competência técnica na área das TICE no
país e na região. O Programa de Bolsas Genius assume-se
como um dos principais atrativos da Associação.
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03.
ORGÃOS SOCIAIS

04.
A EQUIPA EXECUTIVA

No início de 2014 foram eleitos os novos órgãos sociais para o triénio 2014/2016.

A equipa interna da Inova-Ria funciona de acordo com o seguinte organograma:

Captação de Recursos
Humanos Qualificados

Situação Económica
e Financeira

Orgãos Sociais da Inova-Ria, para o Triénio 2014/2016
Assembleia Geral

António Teixeira Gestor Executivo

Direção

Alcino Lavrador (PT Inovação e Sistemas)
Presidente

Regina Sacchetti

Pedro Queirós (Ericsson)
1º Secretário
Carlos de Pascoal Neto (GrupUNAVE)
2º Secretário

Marlos Silva

Organização e Gestão
de Recursos
Gestão do Programa de Bolsas
Talent Scouting

Coordenação de Projectos
Internacionalização
Parcerias

Carisa Martins

Ana Ribeiro

Rui Lopes
Presidente da Direção

Assessoria à gestão
Gestão Financeira de Projetos
Comunicação & Marketing

Controlo de Gestão
Gestão de Projetos
Cobranças

Direção
Rui Lopes (Ponto C)
Presidente

Marlos Silva

Networking Institucional
Projetos europeus

Carlos Alves (HFA)
Vogal
Nuno Gomes (Exatronic)
Vogal

Carisa Martins

Organização de Eventos
Social Media

Regina Sacchetti
Associados
Formação

Ana Ribeiro

Assessoria contabilística
Apoio Logístico

Nuno Gomes
Vogal da Direção

Conselho Fiscal
Augusto Medina (SPI)
Presidente
João Filipe (Maisis)
Vogal
José Amaro (Criativa)
Vogal
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Carlos Alves
Vogal da Direção
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Globalmente, a Inova-Ria representa um volume de negócios de mais de 362 milhões de euros e cerca de 2800 colaboradores com qualificação superior na sua grande maioria (80%).

Denominação social

1. O Cluster Inova-Ria

2014
Volume de Negócios

RH

No ano de 2014, a Inova-Ria obteve o seu maior número de associados, desde o seu início: 70 Associados. Com a entrada das empresas Fluxphera, Winpegasus, ContinueToGrow, Critical Software, Ambidata, Enermeter, Wavecom, Adclick,
CH Business Consulting, Bitmaker Software, TIV – International Ventures, Talents & Treasures, GFI Portugal e Follow
Inspiration, a Inova-Ria conseguiu não só aumentar o número de jovens empresas de base tecnológica como ainda atrair
empresas de grande reputação a nível nacional.
Ano

Nº de Associados

Nº de Associados

2003

15

80

2004

21

2005

27

70

2006

33

2007

46

50

2008

58

40

2009

57

2010

62

70
58

60

2011

64

2012

62

10

2013

58

2014

70

0

62

62

58

46
33
27

30
20

57

64

21
15

2003

2004 2005 2006

2007 2008 2009

2010 2011 2012

2013

2014

O subsetor das Tecnologias da Informação é agora o que representa a área de atividade da maioria das empresas do
Cluster, o que é também representativo do que hoje em dia mais gera valor no mercado.

4%

3%

13%

Telecomunicações

12%

Tecnologias de Informação
Consultoria
Eletrónica

16%

Comunicação e Marketing
51%
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Banca

Obs.1: Os Associados Novo Banco e Santander Totta não foram considerados neste âmbito tendo em conta a especificidade da atividade desenvolvida.
*valores de 2013
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2014

Denominação social

Volume de Negócios

Present Technologies - Serviços Informáticos, Lda.

RH
20
-

Prodcent, Lda.

-

Real Lógica - Redes, Informática e Electrónica, Lda.
Rederia - Innovation, S.A.

15*

Shortcut - Consultoria e Serviços de Tecnologias de Informação, Lda.
Sociedade Portuguesa de Inovação - Consultadoria Empresarial e Fomento da Inovação, S.A.
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Apresentamos abaixo todas as empresas associadas da Inova-Ria, num catálogo onde consta a atividade de cada uma.
De referir que a Inova-Ria tem um Associado em nome Individual, Francisco Manuel Morais Mesquita, que representa
uma Agência de Publicidade e Inovação, através da Marca Adverte, e cuja área de atuação é Publicidade e Design, sendo
os seus principais serviços a implementação de estratégias de comunicação publicitárias.

Catálogo de Associados

49*
5

Sys-Match - Consultores de Sistemas de Informação, Lda.

31*

Talents & Treasures, Lda.

Logo

Denominação

Atividade Principal

Website

5

Telbit - Tecnologias de Informação, Lda.

19*

TIV - Internacional Ventures, Unipessoal, Lda.

4

Uartrónica Electrónica, Lda.

31

Ubiprism, Lda.

11

Ubiwhere, Lda.

26

Versão Integral, Lda.

33

VLM Consultores, S.A.

40

Wabnet - Consultoria e Gestão Unipessoal, Lda.

2*

Walk By Walk, Lda.

Adclick, Lda.

www.adclickint.com

All Ways-Si, Lda.

Ambidata, Lda.

www.ambidata.pt

Ambisg- Ambiente Sistemas De
Informação Geográfica, S.A.

www.ambisig.com

Banco Santander Totta, S.A.

www.santandertotta.pt

BEEVC - Eletronic Systems, Lda.

www.beeverycreative.com

Bi-Bright - Comunicação Visual
Interactiva, S.A.

www.bibright.pt

Bitmaker Software, Lda

www.bitmaker-software.com

B10 - Business Talent Enterprise
Network, S.A.

www.bten.pt

Callya, Lda.

www.lc-a.pt

CH Business Consulting S.A.

www.chconsulting.pt

Choque Virtual - Tecnologias de
Informação Unipessoal, Lda.

www.choque-virtual.pt

ContinueToGrow, Lda.

http://continuetogrow.pt
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Wavecom - Communication Engineering

38
-

Winpegasus - Informática e Telecomunicações, Lda.
Withus - Inovação e Tecnologia, Lda.

103

XLM - Serviços de Informática, Lda.

80
TOTAL

2896

Obs.1: Os Associados Novo Banco e Santander Totta não foram considerados neste âmbito tendo em conta a especificidade da atividade desenvolvida.
*valores de 2013

A Investigação e Desenvolvimento Tecnológico continua
a ser uma forte aposta das empresas associadas da Inova-Ria, sendo que as que aderiram em 2014 à Rede vieram
impulsionar fortemente este investimento.
Na tabela ao lado apresentam-se as empresas que representam o Top 10 de Investimento em I&D durante o ano de
2014.
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A Inova-ria

26

Strongstep - Innovation in Software Quality, Lda.
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Criativa - Serviços de Informática, Lda.

www.criativa-si.pt

HFA - Henrique, Fernando & Alves, S.A.

www.hfa.pt

Critical Software, S.A.

www.criticalsoftware.com

ICTECH - information & communication
technologies

www.ictech.pt

ISA Energy Efficiency, S.A.

www.isasensing.com

I-Zone SGPS, S.A.

www.izone-sgps.com

Justbit - Serviços de Telecomunicações
e Gestão Industrial, Lda.

www.justbit.pt

Dognaedis, Lda.

Dreamlab – Desenvolvimento e
Consultoria em Multimédia S.A.

Enermeter Sistemas de Medição, Lda.

www.dognaedis.com

www.dreamlab.pt

www.enermeter.pt

Ericsson Telecomunicações, Lda.

www.ericsson.com.pt

Exatronic - Engenharia Electrónica, Lda.

www.exatronic.pt

Fluxphera Consultoria de Gestão e
Desenvolvimento de Sistemas de
Informação Lda

www.is2you.eu

Galileu Norte, S.A.

www.galileu.pt

www.linkintense.com

Maisis – Information Systems, Lda.

www.maisis.pt

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

www.m-profiler.com

Matchpoint - Consultoria, Inovação e
Serviços, Lda.

Metatheke - Software, Lda.

www.metatheke.com

Micro I/O - Serviços de
Electrónica, Lda.

www.microio.pt

Mindstorm - Inovação e
Tecnologia, Lda.

paulo.nordeste@sapo.pt

Novo Banco, S.A.

www.novobanco.pt

www.gfi.pt

Globaltronic - Electrónica e
Telecomunicações, S.A

www.globaltronic.pt

grupUNAVE - Inovação e Serviços, Lda.

www.ua.pt/grupunave
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Linkintense, Lda.

www.fluxphera.com

Follow Inspiration, Unipessoal, Lda.

GFI Portugal - Tecnologias de
Informação, S.A.
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Associados
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Oficinalis, Lda.
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Website

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

www.spi.pt

www.strongstep.pt

Olisipo – Formação e Consultoria, S.A.

www.olisipo.pt

Strongstep - Innovation in Software
Quality, Lda.

Onda Vídeo - Audiovisuais, Lda.

www.ondavideo.com

Sys-Match - Consultores de Sistemas
de Informação, Lda.

www.sysmatch.com

Talents & Treasures, Lda.

www.t-t.pt

Outsoft, Lda.

www.outsoft.pt

Telbit - Tecnologias de Informação, Lda.

PASSWORD - Informática e
Telecomunicações, Lda.

Pictónio, Lda.

www.pictonio.com

Ponto C - Desenvolvimento de
Sistemas de Informação, Lda.

www.pontoc.pt

PT Inovação e Sistemas, S.A.

www.ptinovacao.pt

Present Technologies - Serviços
Informáticos, Lda.

www.present-technologies.com

Prodcent, Lda.

www.centroproduto.com

Real Lógica - Redes, Informática e
Electrónica, Lda.
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Rederia - Innovation, S.A.

www.rederia.pt

Shortcut - Consultoria e Serviços de
Tecnologias de Informação, Lda.

www.shortcut.pt

INOVA-RIA RELATÓRIO E CONTAS 2014

www.telbit.pt

TIV - Internacional Ventures,
Unipessoal, Lda.

www.taminno.com

Uartrónica Electrónica, Lda.

www.uartronica.com

Ubiprism, Lda.

www.beubi.com

Ubiwhere, Lda.

www.ubiwhere.com

Versão Integral, Lda.

www.neosbybold.com

VLM Consultores, S.A.

www.vlm.pt

Wabnet - Consultoria e Gestão
Unipessoal, Lda.
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Website

Walk By Walk, Lda.

www.walk.pt

Wavecom - Communication
Engineering

www.wavecom.pt

Winpegasus - Informática e
Telecomunicações, Lda.

15

Withus - Inovação e Tecnologia, Lda.

www.withus.pt

XLM - Serviços de Informática, Lda.

www.xlm.pt
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06.
ATIVIDADES 2014
1. Iniciativa Smartcoast
Desde a sua fundação, em 2003, que a Inova-Ria dinamiza a sua Rede de Inovação, sustentando-se numa elevada
capacidade de compromisso e assumindo-se como uma
entidade interventiva e ativa na construção de um País e de
uma sociedade melhor, com empresas mais competitivas,
mais participativas e cooperantes.
Conscientes da inevitabilidade de um caminho conjunto,
onde cada um fornece o que melhor sabe, procurando a
excelência e especializando-se, a Inova-Ria promove a descoberta de sinergias entre as TICE (Tecnologias de Informação Comunicação e Eletrónica) e outros setores, procurando gerar novos negócios e estratégias alinhadas com os
desígnios nacionais e europeus, respeitando e valorizando
as regiões onde se inserem. A iniciativa “SMARTCOAST”
surgiu neste contexto.

A Inova-ria

Orgãos Sociais

Equipa
Executiva

Associados

2. Campanha de Angariação Novos Associados

A necessidade de um melhor conhecimento das necessidades TICE e das características específicas dos vários
setores da Economia do Mar, despoletou o desenvolvimento do estudo “SmartCoast – Tecnologia ao serviço das atividades marítimas. Este estudo foi realizado no âmbito do
Projeto Alvos Estratégicos (PAE), um projeto de cooperação
em rede liderado pela Inova-Ria e com a parceria do TICE.
PT, que desenvolveu uma série de atividades de benchmarking, missões empresariais e estudos de mercado
com foco nos mais importantes clusters e mercados TICE.

Em 2014, a Inova-Ria lançou uma campanha para angariação de novos associados com o objetivo de alargar
a Rede de Inovação com empresas de outros setores e
geografias. Esta campanha prevê a atribuição de descontos significativos nas quotizações às empresas que promovam a entrada de novas empresas na rede.
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Humanos Qualificados
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e Financeira

Para além das newsletters, a Inova-Ria reforçou também a
sua presença na imprensa e nas redes sociais.

fig 4. Artigos Diário de Aveiro em 2014

Canais

A 29 de Outubro de 2014, a Associação realizou em Aveiro a
II Conferência Inova-Ria, sob o tema “SMARTCOAST - Zonas
Costeiras Inteligentes!” promovendo desta forma uma discussão alargada sobre desafios e abordagens estratégicas
que permitam evidenciar o potencial destes espaços para
despoletar oportunidades de novos negócios de base tecnológica, alicerçados no conhecimento e na investigação
científica associada. Este evento contou com cerca de 180
participantes e um espaço de exposição onde as empresas, as universidades e outras entidades com atividades
diretamente ligadas à zona costeira, tiveram oportunidade
de promover soluções tecnológicas e negócios inovadores
neste âmbito. Entre várias entidades, estiveram presentes
o Instituto Fraunhofer, a Universidade de Aveiro, a plataforma tecnológica para o Mar da UA, o CESAM, o INESCTEC, o
Centro de Investigação Multidisciplinar para o Mar, a CIRA,
o CIIMAR da Universidade do Porto e a CCDR-C.
Durante o encontro, evidenciou-se a necessidade de construir novas parcerias multidisciplinares, que mobilizem
entidades e personalidades para uma nova abordagem,
no contexto europeu e nacional, que consiga promover e
integrar as características e especificidades das empresas
TICE, das empresas, entidades e personalidades ligadas
ao setor do Mar, do conhecimento científico, do capital humano, das comunidades e dos recursos endógenos.
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Presidente

Indicadores
Número de Gostos

973

Número de
Seguidores

3535

Número de Tweets

692

Número de
Seguidores

181

Número de
Visualizações

1421

fig 2. Campanha de Angariação Novos Associados

3. Comunicação
Para manter uma comunicação mais próxima dos seus
associados, em 2014 a Inova-Ria desenvolveu várias newsletters evidenciado os principais eventos e iniciativas da
associação.

2014

fig 5. Redes Sociais Inova-Ria.

fig 1. II Conferência Inova-Ria, sob o tema Zonas Costeiras Inteligentes
– SMARTCOAST

fig 3. Newsletters
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4. Participação em Eventos Internacionais

Delegação da Inova-Ria presente na RIOINFO 2014

Comitiva da Inova-Ria visita Comissão Europeia em
Bruxelas;

A delegação da Inova-Ria participou em Setembro de 2014
na 12ª edição do RioInfo, o maior evento brasileiro de Tecnologias de Informação, onde estiveram reunidos mais de
300 empresas, e dezenas de personalidades deste setor
na América do Sul. Marcaram presença 8 empresas associadas da Inova-Ria, para a realização de negócios e
parcerias, demonstração das suas soluções no certame.
Institucionalmente foram realizadas iniciativas e encontros com a Riosoft e Softex no Rio de Janeiro, durante a
realização do RioInfo e com o ITS - Instituto de Tecnologia
de Software, em São Paulo. Durante o evento no Rio de
Janeiro, a Inova-Ria promoveu a presença internacional do
cluster que representa no mercado brasileiro, através de
uma apresentação na principal sessão plenária, exposição
num stand próprio com a demostração de alguns projetos
emblemáticos desenvolvidos na Rede de
Inovação.

No âmbito da criação de uma Antena Tecnológica em
Bruxelas, a Inova-Ria promoveu nesta cidade o Inova-Ria
Networking Day. Esta iniciativa teve em vista a criação de
uma “antena” que permite à Rede estar mais próximo das
oportunidades de participação no âmbito do Horizon 2020 e
dos principais players europeus neste domínio.
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fig 6. Comitiva da Inova-Ria visita Comissão Europeia em Bruxelas

Inova-Ria apresenta paper científico desenvolvido no âmbito do Projeto FI4VDI na Conferência internacional WorldCist’14 (Madeira) e CISTI 2014 (Barcelona)
Elaborado conjuntamente com investigadores da Fundación de Supercomputación de Castilla y León no âmbito
do projeto europeu FI4VDI (http://www.fi4vdi-sudoe.eu), o
paper aborda um modelo inovador de serviços que utilizam
uma infra-estrutura federada de cloud computing e destinam-se a PMEs, governos centrais e regionais e

fig 7. WorldCist’14 (Madeira) e CISTI 2014 (Barcelona)
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instituições de ensino, contribuindo para o aumento da eficiência e competitividade destas entidades e proporcionando uma solução eficiente para reduzir a pegada de carbono
derivado do uso da tecnologia da informação.

fig 8. RIOINFO 2014

Inova-Ria organização Conferência Internacional ACTOR 2
A Inova-Ria organizou a conferência “Software Engineering Trends: services, quality & security” na UPTEC que
marcou o evento de lançamento do Projeto ACTOR 2.Este
evento contou com a participação, como Key Note Speaker,
de Paul Nielsen, Diretor do Software Engineering Institute
(SEI) da Universidade Carnegie Mellon, nos Estados Unidos. Paul Nielsen é uma personalidade americana reconhecida em todo o Mundo como um dos principais especialistas na área de cibersegurança e ciberterrorismo,
sendo consultado pelas principais instituições americanas
com responsabilidades na soberania americana nestas
áreas. A sua comunicação incidiu sobretudo no tema central de discussão da conferência que pretendia abordar as
últimas tendências globais em matéria de serviços, qualidade e segurança na engenharia de software.

fig 9. Conferência Internacional ACTOR 2

INOVA-RIA RELATÓRIO E CONTAS 2014
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5. Participação em Eventos Nacionais

Participação no TECNET 2014

Patrocinador Oficial do Wireless Meeting 2014

Em 2014 realizou-se mais uma edição do TECNET Business Camp, do qual a Inova-Ria foi parceira. Um evento
dedicado à tecnologia, à criatividade, à inovação e ao empreendedorismo empresarial e social, que reuniu centenas de empresas de base tecnológica e criativa. Este
evento possui grande notoriedade no tecido empresarial
da Região em que estamos inseridos e promove em exclusivo as empresas dos Parques de Ciência e Tecnologia
e Incubadoras das Redes Portuspark e Tecparques. Este
ano promoveu também as empresas da Rede de Inovação
da Inova-Ria.

Em 2014, A Inova-Ria foi patrocinadora oficial do Wireless
Meeting, a maior conferência de Wireless em Portugal que
se realizou em Aveiro. Esta foi a 4ª edição deste evento e
teve como tema principal “The Internet of Things” e é já uma
referência no mundo das tecnologias Wireless, posicionando-se como um marco no calendário nacional dos eventos
tecnológicos. É caracterizado como um espaço de grande
reflexão e partilha de conhecimento sobre a importância do
Wireless nos dias de hoje e no futuro próximo, envolvendo
os maiores players e fabricantes internacionais.

fig 10. Wireless Meeting 2014

Patrocinador Oficial do ENEI 2014
A Inova-Ria patrocinou como Gold Sponsor o Encontro
Nacional de Estudantes de Informática em Aveiro que se
realizou em Abril de 2014. Neste evento, a Inova-Ria apresentou o seu programa de Bolsas de I&D - Bolsas GENIUS
- proporcionando aos estudantes um contacto direto com
a nossa metodologia de identificação e seleção de jovens
finalistas no mercado de trabalho em empresas tecnológicas.

fig 12. TECNET 2014

6. Networking
Lançamento dos “Encontros na Ria”
Os “Encontros na Ria” são a nova iniciativa desenvolvida
pela Inova-Ria para fomentar a criação de negócios e parcerias entre as empresas da Rede de Inovação e empresas
de outras associações empresariais nacionais. O objetivo
é perceber os principais desafios e as necessidades das
empresas de outos setores de atividade e dar respostas,
criando soluções inovadoras através das TICE. Em 2014,
foram realizados 3 eventos com a participação de entidades
e empresas de outras regiões, nomeadamente Viseu, Coimbra e São João da Madeira, ainda 2 eventos realizados
em Aveiro sobre os temas: “Oportunidades do programa
Horizonte 2020” e “Projetos e Oportunidades com o Instituto de Telecomunicações”.

fig 13. Os “Encontros na Ria”

fig 11. ENEI 2014
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Apoio na Corrida Solidária Bosch 2014
Em 2014, a Inova-Ria apoiou a Corrida Solidária Bosch participando com uma equipa constituída pelos colaboradores
das nossas empresas associadas. O valor das inscrições
reverteu a favor de instituições que ajudam crianças em
situação de risco e precariedade.

fig 15. Corrida Solidária Bosch 2014

Torneio de Futebol 7 Inova-Ria 2014
Para proporcionar um momento de interação entre os colaboradores das empresas associadas, a Inova-Ria realizou um
2014 a VI edição do Torneio de Futebol 7. Este torneio anual contou com a participação de 12 equipas, envolvendo cerca
de 150 pessoas. A final foi disputada entres as equipas “Beijinhos à Prima” e “Inter de Ubidão”, tendo a primeira conquistado o título. No final do torneio houve ainda espaço para um momento de convívio, onde foram, entregues os prémios
coletivos e individuais pelos patrocinadores do evento (CH Business Consulting e Master Seguros).
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07.
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 dividiram-se em 3 grandes áreas:
1. Projetos de apoio às empresas
Qualidade em Segurança da Informação, Serviços e Desenvolvimento de Software;
Recursos Humanos Qualificados;
Internacionalização.
2. Projetos estratégicos para o Cluster
3. Projetos Internacionais

fig 14. Equipa “Beijinhos à Prima” vence Torneio de Futebol 2014

23

INOVA-RIA RELATÓRIO E CONTAS 2014

INOVA-RIA RELATÓRIO E CONTAS 2014

24

07
Mensagem
Presidente

A Inova-ria

Orgãos Sociais

Equipa
Executiva

Associados

Atividades
2014

Projetos

07
Captação de Recursos
Humanos Qualificados

Situação Económica
e Financeira

Mensagem
Presidente

A Inova-ria

Orgãos Sociais

Equipa
Executiva

Associados

Atividades
2014

1. Projetos de apoio às empresas

Projeto RIA 3is (2013-2015)

Projeto ACTOR 2 (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

O Projeto ACTOR 2 – Apostar na Certificação das Empresas
Organizadas em Rede tem como objetivo apoiar as empresas na implementação de normas como CMMI e ITMark,
ISO 20000 e ISO 27001. Este é já o terceiro projeto que a

Inova-Ria desenvolve neste área depois do QuERIA e
ACTOR 1, tendo sido reconhecidos como instrumentais
para apoiar a qualificação e certificação das empresas em
normas de âmbito nacional e internacional.

- 1,7 milhões de Euros em investimento
- 16 empresas TICE apoiadas
- até 50% de incentivo financeiro
- 17 Referenciais internacionais de qualidade

Normas

Projetos

Captação de Recursos
Humanos Qualificados

Situação Económica
e Financeira

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.

Empresas Beneficiárias

Entidades consultoras e auditoras

Inovação

Industrialização

Internacionalização

ISO/IEC 20000

Gestão de Serviços de
Tecnologia 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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2. Projetos Estratégicos para o Cluster

Projeto Estrate-Ria (2012-2015)

PAE - Projeto Alvos Estratégicos (2012-2014)

Em 2014, a Inova-Ria terminou com execução de cerca
de 100% o Projeto Estrate-Ria que pretendeu promover
a melhoria da competitividade do setor TICE - Tecnologias de Informação e Conhecimento Eletrónica, através
do desenvolvimento de uma estratégia de focalização e
concentração de apostas das áreas TICE, especialmente
nos mercados internacionais, reforçando a representação
internacional das empresas do cluster.

O Projeto Alvos Estratégicos (PAE) é um projeto de cooperação empresarial em rede liderado pela Inova-Ria e pelo
TICE.PT (Pólo de Competitividade das Tecnologias de Informação e Comunicação Electrónica). No decorrer deste
projeto foram desenvolvidos vários estudos relevantes para
diversas áreas da gestão organizacional, com especial incidência no levantamento de competências das empresas
TICE nacionais coordenadas com atividades de benchmarking e consequentes ações promocionais e análises

de mercado nos mercados-alvo nacionais e internacionais. Estes estudos tiveram como objetivo analisar várias
áreas de atividade que podem ser interligadas com as
Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica,
nomeadamente, smart cities, outsourcing em tecnologias
de informação, software para a gestão de Investigação &
Desenvolvimento, agroalimentar, economia do mar, tecnologias de produção, turismo, indústrias criativas, digital
media e marketing. No total foram elaborados 11 estudos
e diagnósticos.

Matriz de
Competências

Estudo Atrativ. e
Potenc. dos Clusters
27
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No âmbito do projeto foi desenvolvido o Estudo Prospetivo
do Setor TICE que identifica áreas prioritárias, oportunidades e orientações estratégicas para as empresas do
setor TICE em Portugal. Foi ainda desenvolvida a plataforma “CrowdRia” (http://crowdria.pt/) que as empresas
do setor TICE poderão utilizar como ferramenta nas suas
ações de vigilância prospetiva e estratégica.

Resultados do Projeto Estrate-Ria:

Estudos Realizados

Rede de Cooperação

Atividades
2014

INOVA-RIA RELATÓRIO E CONTAS 2014

Intercoop Scoring

Estudo
Micro-Outsourcing

Benchmark Gestão ID

Estudo SmartCoast

Redes de Cooperação

Plano
Internacionalização

Marketing Digital

Indústrias Criativas

fig. 16 Estudo prospetivo sobre a evolução
de setores e mercados TICE internacionais.

fig. 17 Plataforma de vigilância tecnológica CrowdRia.
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3. Projetos Internacionais
Projeto FI4VDI (2013-2015)
O projeto FI4VDI propõe uma infra-estrutura informática
na nuvem (Cloud Computing), utilizando os recursos disponíveis de diferentes centros de cálculo intensivo, situados no território do Espaço SUDOE, a fim de assegurar a
proteção dos dados dos utilizadores, a conformidade e a
segurança desses dados. O lançamento deste serviço implicará a melhoria da competitividade das economias nos
setores específicos. O Projeto tem o Investimento total de
850 mil € e o objetivo de criar uma estrutura federada

Portugal-Espanha-França de cloud computing para suporte às PME, bem como o desenvolvimento de um protótipo de criação de desktops virtuais e gestão remota de
serviços de Outsourcing. O CloudShaper é uma plataforma
para gestão de projetos em outsourcing, que ajuda às PME
facilitando aos usuários a criação e “setup” de máquinas
virtuais e a estabelecer a provisão dos recursos humanos,
materiais e de software que podem ser necessários para a
gestão dos projetos de desenvolvimento de software.

fig 18. FI4VDI

fig. 19 Plataforma CloudShaper.

Participação em Consórcios Europeus
Em 2014, a Inova-Ria participou em vários consórcios para
candidaturas a projetos apoiados no âmbito do Horizonte
2020, nomeadamente:
SKITEurope – suporte para PME’s do setor TICE na atração
de investimento I+D+I e business development (Líder: Universidade Romano-Americana, Bucareste – Roménia);
E.U.MOBILITY4EU – mobilidade urbana sustentável na europa (Líder: Universidade de Patras, Grécia);
STARTINNOCOOP – cooperação para a criação de startups TIC nos setores web e mobile application (Líder: Muficata SL, Barcelona – Espanha);
29
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GEEPA – gap’s na formação empreendedora entre indústria
e universidade (Líder: Universidade Twente, Holanda).
Estes projetos não foram aprovados, mas fomentaram a
rede internacional e aumentaram a experiência da Inova-Ria neste tipo de consórcios
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07.
CAPTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS QUALIFICADOS

Áreas desenvolvidas em 2014
Tema
Serviços e Redes AIHP e 4G/LTE

1. Programa Bolsas GENIUS

Total de Estágios e Bolsas

Web RTC
Industrialização de Sistemas de Telecomunicações

O Programa de Bolsas de I&D GENIUS da Inova-Ria, cujo
Regulamento de Bolsas de Investigação da Inova-Ria foi
aprovado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia em
2012, cruza competências dos jovens recém-diplomados,
com as competências relevantes para o desenvolvimento
dos projetos das empresas.

Automação, Regressão e testes não Funcionais
Desenvolvimento e Operacionalização da Plataforma WaveSys nos Clientes

Automatização e execução de testes no âmbito GPON

Mestrado Integrado em Engenharia
Eletrónica e Telecomunicações

Desenho e avaliação de modelos de interação em dispositivos e TV

Mestrado em Comunicações e Multimédia

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

Doutoramento em Engenharia Eletrónica

Desenvolvimento de SW para equipamentos de estação suportados em GPON: Multicast
Arquitectura e desenvolvimento de soluções de gestão de redes
Desenvolvimento de sistemas de telecomunicações
Desenvolvimento de SW para equipamentos de estação suportados em GPON: OAM e SYNC

Flow - Colaborative Solutions

O Programa Genius identifica jovens ambiciosos, pro-átivos, dinâmicos, com capacidade de fazer acontecer e paixão pela tecnologia e com curriculum académico relevante
para as atividades de I&D e Inovação das empresas do
cluster. Ter média superior a 14 também é importante. O
Programa valoriza as aptidões numéricas e verbais mas
também aptidões relacionadas com a personalidade, o
comportamento, a forma de estar na vida”.
As 53 bolsas GENIUS, realizadas em 2014, 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 conhecimento tecnológico
convertível em novos produtos ou serviços (projetos de investigação empresarial). Foi assim, mais uma vez, dada a
oportunidade aos bolseiros de contribuírem diretamente
para a inovação tecnológica empresarial.

Desenvolvimento de SW para equipamentos empresariais

Desenvolvimento de SW para equipamentos de cliente suportado em tecnologia XGPON

Desenvolvimento de plataforma de comunicações - Finesource
Desenvolvimento de aplicação mobile
Desenvolvimento de plataforma de comunicações - Finesource
Desenho de interfaces gráficas
Desenvolvimento de SW/FW
Área de ótica
Aplicação Mobile

98

22

4
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UM

FEUP

FCTUC

ISEC

Outros

Universidade de Aveiro
Universidade de Aveiro
Universidade de Aveiro
Universidade de Aveiro
Universidade de Aveiro
Universidade de Aveiro
Universidade de Aveiro
Universidade de Aveiro
Universidade de Aveiro
Universidade de Aveiro
Universidade de Aveiro
Universidade de Aveiro
Universidade de Aveiro

Mestrado Integrado em Engenharia
de Computadores e Telemática
Licenciatura em Tecnologias
de Informação e Comunicação
Mestrado Integrado em Engenharia
de Computadores e Telemática
Licenciatura em Engenharia de Eletrónica
e Telecomunicações (Pré-Bolonha)
Licenciatura em Novas
Tecnologias da Comunicação
Mestrado Integrado em Engenharia
Eletrónica e Telecomunicações
Mestrado Integrado em Engenharia
Eletrónica e Telecomunicações

Universidade de Aveiro
Universidade de Aveiro
Universidade de Aveiro
Universidade de Aveiro
Universidade de Aveiro
Universidade de Aveiro
Universidade de Aveiro

Universidade de Aveiro

Ferramenta de administração de plataforma em JAVA

Mestrado Integrado em Engenharia
de Computadores e Telemática
Mestrado Integrado em Engenharias
Eletrónica e telecomunicações

Desenvolvimento de componentes core

Mestrado Integrado em Engenharia
Eletrónica e Telecomunicações

Desenvolvimento e implementação de uma estratégia de marketing digital

Licenciatura em Marketing

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

Mestrado em Redes e Serviços de Comunicações

Experimentação WebRTC

Mestrado em Informática

Universidade do Minho

Automação 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 IoT

Mestrado em Informática

Universidade de Aveiro

Universidade de Aveiro
Universidade de Aveiro
Universidade de Aveiro
Universidade do Minho

Universidade do Minho

Desenvolvimento de aplicações para aprovisionamento de serviços em redes de telecomunicações

Mestrado em Redes e
Serviços de Comunicações
Mestrado integrado em
Engenharia de Comunicações

Knowledge Analytics

Mestrado em Engenharia Informática

Desenvolvimento de uma plataforma de comunicação via rádio

Mestrado em Redes e Serviços de Comunicações

Descoberta/reconciliação na rede de acesso

Mestrado em Engenharia Informática

Estudo e implementação de interfaces Web em HTML 5

Mestrado Integrado em Engenharia
Eletrónica e de Computadores

Desenho e Integração de Soluções IM S e 4G

UA

Universidade de Aveiro

Universidade de Aveiro

Real-Time BigData

28

Universidade de Aveiro

Mestrado em Sistemas de Informação
Mestrado em Comunicação e Multimédia

Gui Web para Gestão de topologias de redes

Universidades

Universidade/Escola

Mestrado Integrado em Engenharia de
Computadores e Telemática
Licenciatura em Tecnologias e
Sistemas de Informação
Mestrado Integrado em Engenharia
Eletrónica e Telecomunicações
Mestrado Integrado em Engenharia
Eletrónica e Telecomunicações
Mestrado Integrado em Engenharia
Eletrónica e Telecomunicações
Mestrado Integrado em Engenharia
de Computadores e Telemática
Mestrado Integrado em Engenharia
Eletrónica e Telecomunicações
Mestrado Integrado em Engenharia
Eletrónica e Telecomunicações
Mestrado Integrado em Engenharia
Eletrónica e Telecomunicações
Mestrado Integrado em Engenharia
Eletrónica e Telecomunicações
Mestrado Integrado em Engenharia
Eletrónica e Telecomunicações
Mestrado Integrado em Engenharia
Eletrónica e Telecomunicações

Avaliação de equipamentos e serviços para plataforma meo

Programa que 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.

Curso

Universidade do Minho
Universidade do Minho
Universidade do Minho
Universidade do Minho
Universidade do Minho
Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto
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Universidade/Escola

Mestrado Integrado em Engenharia
Informática e de Computação

Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto

Mestrado Integrado em Engenharia
Informática e de Computação
Mestrado Integrado em Engenharia
Informática e de Computação

Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto
Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto

Aplicações Móveis iOS

Mestrado Integrado em Engenharia
Informática e de Computação

Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto

QoS/QoEMobile User Interfaces

Mestrado Integrado em Engenharia
Informática e de Computação

Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto
Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto
Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto
Faculdade de Ciência e Tecnologia
da Universidade de Coimbra
Faculdade de Ciência e Tecnologia
da Universidade de Coimbra
Instituto Superior de
Engenharia de Coimbra
Instituto Superior de
Engenharia de Coimbra

Desenvolvimento produto PCRF
Cloudmedia Server
IoT/M2M

Mestrado Integrado em Engenharia
Eletrónica e de Computadores
Mestrado Integrado em Engenharia
Eletrónica e de Computadores

Coleta de Dados de desempenho
Solução Self-care através de USSD
Easy Recruitment

Licenciatura em Engenharia Informática

Construção de uma solução de alta disponibilidade para VOIP

Mestrado em Engenharia Informática

Caracterização de um Sistema de transcoding

Licenciatura em Engenharia Software

Geocity

Licenciatura em Engenharia Informática e Sistemas

Desenvolvimento VOIP

Licenciatura em Engenharia Informática

Escola Superior de
Tecnologia e Gestão de Viseu

Desenvolvimento de uma plataforma de comunicação via rádio

Mestrado em Engenharia Informática

Escola Superior de
Tecnologia e Gestão de Leiria

Desenvolvimento de plataforma de comunicações - Finesource

Licenciatura em Engenharia Informática

Escola Superior de Tecnologias
e Gestão de Oliveira do Hospital

Desenvolvimento de Software em contexto de Cloud Computing

Licenciatura em Engenharia Informática

Universidade da Beira Interior
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Descrição
A3 ES- avaliação /creditação dos cursos Pro DEI (Pr og rama Dou to ral em Engenharia Infor mática)
e MI EIC (M estrado Integrado em Engenharia Infor mática e Com putação )
Pa rcerias Talk a Bit 2014 - Al uno s do M IEIC

IP Guarda

Pr oj etos aos aluno s: LEI - Licenciatura em Engenharia Infor mática;
MC M - Me str ado em Com putação M óv el.
A presentação DETI

UA

ENEI.2014
FÓRUM 3e - UA

UC
UTAD

Feira de Emprego da Universidade de Coi mbra 2014
Jo in´2014 - Jo rnadas UTAD

Fórum 3E

Bolsas GENIUS promovem cooperação com Universidades
No âmbito da formação dos seus alunos as Universidades
têm marcado a sua relação com a comunidade envolvente
pela crescente valorização do relacionamento com as empresas. Este posicionamento, em conjunto com a atividade
desenvolvida pela Inova-Ria, tem permitido aos alunos finalistas o primeiro contato com a vida ativa, bem como a
aquisição de conhecimentos e competências profissionais,
complementares à formação universitária. A realização da
dissertação desenvolvida em ambiente empresarial, no
cluster Inova-Ria, ganha maior importância, dado que

Universidade

permite o acesso das empresas ao que de melhor se faz na
Universidade e a aproximação da Universidade às necessidades empresariais.
Neste âmbito é desenvolvido um trabalho diário na identificação dos jovens e no relacionamento com as universidades nacionais para encontrar o ajuste perfeito entre o
perfil adequado e o projeto a desenvolver. A tabela infra
ilustra o número de participações nas diversas Universidades.

fig 20. Feira de emprego na Universidade de Aveiro

XI JORNADAS DE INFORMÁTICA DA UNIVERSIDADE DO MINHO - JOIN’14

Descrição
UM DIA DE EM PR EGO - Esco la de Engenharia da Universidade do M inho - A presentação de
Pr oj etos aluno s de M est rado
A3 ES - avaliação /c reditação dos curso s - Mest rado de Info rmática

UM

Jo rnadas Info rmática
tsi .2.market 2014, AIS.SC, DSI, Universidade do Mi nho
Jo in´2014
Start Po int@UM 2014 - Universidade do Mi nho
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fig 21. Feira de emprego da Universidade do Minho
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TSI.2.market Universidade do Minho
10 Abril 2014 - GENIUS
Com o objetivo de fomentar e promover a troca de experiências conjuntas para a atracão de novos quadros que ajudarão a criar, a massa crítica necessária à concretização
dos avanços na integração das Empresas Tecnológicas do
Cluster, a Inova-Ria apresentou o Programa GENIUS, participará no concurso “Mostra o que Vales” e no On-the-spot Job Interview.
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Reunião Intercalar de Avaliação - Bolsas Genius
Realização na Inova-Ria da reunião de avaliação do Programa GENIUS com os Bolseiros, que se encontram a
desenvolver a bolsa de investigação 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.

Atividades
2014

Projetos

Captação de Recursos
Humanos Qualificados

Empresa

Situação Económica
e Financeira

Bolseiro Genius
BMOB

XLM

1

Withus

2

Wavecom

11

PT Inovação

19

PT Comunicações
PT Inovação e Sistemas

1
14

MAISIS

3

BITMAKER

2

Total

53

fig 22. Feira de emprego na FEUP

Gold Sponsors – ENEI 2014- 9ª edição do evento

fig 24. Logo TSI.2.Market 2014

Entre os dias 11 e 14 de abril de 2014 decorreu em Aveiro
o Encontro Nacional de Estudantes de Informática 2014.
Foram 4 dias de conhecimento e aprendizagem dinamizados a partir de várias palestras, painéis e workshops
onde podemos contar com várias empresas do Cluster Inova-Ria. A 9ª edição deste evento reuniu os estudantes de
informática a nível nacional e realizou-se na Universidade
de Aveiro pelo Núcleo de Estudantes de Engenharia de
Computadores e Telemática da AAUAv.

fig 26. Reunião Intercalar de Avaliação.
fig 23. ENEI 2014- 9ª edição do evento
fig 25. TSI.2.Market 2014
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Outras Participações
Em 2014 a Inova-Ria, foi reconhecida como entidade externa, integrando a Comissão de Avaliação no processo
da A3ES - Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino
Superior, dos cursos da área de eletrotécnica do DETI da
UA, dos cursos da área de Informática 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, 26 de Março de 2014 da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda (ESTGA). O Vogal da Direção,
Carlos Alves, entregou ao aluno Tiago Filipe Henriques
Soares, 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.

Projetos

Captação de Recursos
Humanos Qualificados

08
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e Financeira

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

“É um Programa acolhedor que permite
uma boa integração no ambiente
empresarial.”
DANIEL SOARES

Mestrado Integrado em Engenharia
Informática e Computação - FEUP

“O Programa GENIUS proporciona o

desenvolvimento de competências
técnicas e organizacionais em grandes
players no mercado nacional e
internacional. ”

NUNO PATRAQUIM

Mestrado Integrado em Engenharia
Informática e Computação - FEUP

“O Programa GENIUS permite a

valorização das competências dos
candidatos e proporciona o crescimento
profissional dos mesmos em contacto
com grandes empresas.”

fig 28. GENIUS Brochura Empresas

RITA JESUS

Mestrado em Sistemas de
Informação - UA

fig 27. ENE4

“Potenciador de jovens inovadores com
projetos de inovação.”

Testemunhos
Um participante da Bolsa GENIUS:
Tem um projeto de carreira pessoal e pode sonhar em experimentar, saber mais e melhor…
Procura abordagens que propiciem o desenvolvimento
de capacidades para o inusitado, para comunicar ideias,
tomar decisões, ter iniciativa, ser criativo, ter autonomia
intelectual.
Entende que o desenvolvimento da sua formação de base
tem de ser integrada com as diferentes formas de educação e respeito no desenvolvimento de projetos de I&D,
com a aplicação do método científico que deve induzir ao
permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva.
37
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DAVID REGO

Mestrado Integrado em Engenharia
Informática e Computação - FEUP

“Permite uma entrada mais leve no

mercado de trabalho pois existem sempre
apoios apesar de sermos integrados em
projetos reais e complexos.”

NÁDIA SOARES

Mestrado Integrado em Engenharia de
Computadores e Telemática - UA

fig 29. GENIUS Brochura Estudantes
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Outros Estágios
Programa de Estágios RIA3Is, no âmbito da medida
“Passaporte Emprego”, cofinanciado pelo COMPETE,
QREN e EU. 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.

fig 30. RIA3IS
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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
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09.
SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA
Apreciação Global da Atividade da Associação Inova-Ria
em 2014
A Inova-Ria – Associação de Empresas para uma Rede
de Inovação em Aveiro é uma entidade sem fins lucrativos e que tem como objeto a criação e consolidação de um
agrupamento de telecomunicações que contribua para o
desenvolvimento e competitividade da região de Aveiro e
das TICE em Portugal. A atividade desta associação tem
vindo a reforçar a sua importância enquanto entidade representativa do setor TICE – Tecnologias de Informação,
Comunicação e Eletrónica em nível nacional.
O trabalho desenvolvido com base nos seus desígnios estatutários tem permitido o apoio ao desenvolvimento organizacional dos seus Associados,à sua internacionalização e
à qualificação dos seus recursos humanos. Relativamente
à qualificação, destaca-se a implementação do Projeto
ACTOR 2 –Apostar na Certificação das Empresas TICE Organizadas em Rede, que consolida a posição da Inova-Ria
no apoio aos Associados, bem como a outras empresas
TICE nacionais, implementar referenciais de qualidade de
grande relevância para a afirmação das empresas. No que
refere à internacionalização, o desenvolvimento do PAE
– Projeto Alvos Estratégicos permitiu a definição de mercados-alvo e benchmarking de casos de sucesso internacionais na definição de estratégias conjuntas de expansão
internacional envolvendo a Inova-Ria e empresas associadas. Por fim, quanto à consolidação da Rede Inova-Ria,
reforçou-se o relacionamento e conhecimento mútuo dos
Associados e dos seus colaboradores mediante iniciativas
de networking e atividades colaborativas; para além do
aumento da Rede: o número de associados foi de 64, um
aumento face aos 59 registados em 2013.
O exercício de 2014 experimentou umadiminuição substancial na estrutura base de gastos face ao exercício de 2013.

41

INOVA-RIA RELATÓRIO E CONTAS 2014

Esta diminuição abrange não só as despesas com Recursos Humanos mas também Fornecimentos e Serviços Externos - custos fixos, afetos à atividade da Inova-Ria.
No domínio dos Rendimentos, a Associação registou em
2014 uma redução face ao período de 2013, no que respeita aos serviços prestados, porém um aumento dos subsídios à exploração que reflete um acréscimo de atividade
da Inova-Ria em projetos cofinanciados. Relativamente às
quotizações, verificou-se em 2014 uma redução da ordem
dos 10% face a 2013 que reflete os descontos da campanha
de angariação de associados aprovado em Assembleia.
Quanto aos serviços especializados prestados, verificou-se igualmente uma redução face a 2013, resultado da
diminuição da captação de recursos humanos qualificados
para empresas associadas através das várias modalidades
de bolsas. Ao nível da rubrica de Outros Rendimentos e
Ganhos, a Associação registou um aumento significativo
face ao período de 2013, resultado da participação em projetos cofinanciados nacionais e europeus.
O suporte operacional da atividade da Inova-Ria nas áreas
de cooperação, qualificação, internacionalização e ações
coletivas foi complementado com projetos específicos
cofinanciados pelo QREN e que em 2014 tiveram um envolvimento marcante. Neste âmbito, durante o período
registou-se um aumento da rubrica de Subsídios ao Investimento associado aos objetivos de cooperação e um
aumento na rubrica de Subsídios à Exploração associada
aos objetivos de qualificação, internacionalização e ações
coletivas.
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Evolução Previsível da Atividade Global
Tal como foi aprovado no Orçamento para 2015 prevê-se a
apresentação de Resultado Líquido Positivo. Este aumento
deve-se sobretudo ao acréscimo expetável dos subsídios
à exploração resultantes da iniciativa de alguns projetos
em 2014 e 2015, como por exemplo, os projetos ACTOR 2,
ACTOR 3 (em análise), SUDOE FI4VDI, RIA 3IS, Internacionalização 2015 (em análise), do aumento dos rendimentos
obtidos por parte da adesão de potenciais associados e do
aumento da captação de recursos humanos qualificados
para empresas associadas através das várias modalidades
de estágios.
Relativamente aos Fornecimentos e Serviços Externos e
aos Gastos com o Pessoal, prevê-se uma diminuição significativa dos mesmos, resultado de uma contenção interna e da aposta na produtividade em Recursos Humanos
mais especializados.
Proposta de Aplicação dos Resultados
O Resultado Liquido do Exercício é negativo em 13.070,17€,
que se propõe seja transitado para o Fundo Social da Associação Inova-Ria, que diminuirá na mesma medida.
A Evolução dos Indicadores
A Associação apresenta rácios de Liquidez Geral (117,75%),
Autonomia Financeira (29,08%) e Solvabilidade (41%) suficientes para que os compromissos de curto-prazo assumidos possam ser sanados pelos ativos de curto-prazo, pelo
que não existem problemas de tesouraria a curto-prazo.

Em resumo, a participação em projetos e a diminuição de
custos de estrutura levaram a uma diminuição dos resultados negativos comparativamente a 2013, minimizando
assim o desequilíbrio entre a estrutura de gastos e os rendimentos obtidos, resultantes das várias vertentes descritas.
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Balanço em 31/12/2014

09
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Unidade Monetária (€)
RUBRICAS

Notas

2014

Orgãos Sociais

60 146,47

48 267,37

Equipa
Executiva

Associados

Atividades
2014

Projetos

Captação de Recursos
Humanos Qualificados

Demonstração dos resultados por natureza em 31/12/2014
RENDIMENTOS E GASTOS

2013

ATIVO NÃO CORRENTE
5

A Inova-ria

Datas

ATIVO
Ativos fixos tangíveis

Mensagem
Presidente

Situação Económica
e Financeira

Unidade Monetária (€)

Notas

Datas
2014

2013

Vendas e serviços prestados

7

636 965,68

729 971,34

Subsídios à exploração

10

374 956,85

307 778,41

0,00

0,00

Variação nos inventários da produção

0,00

0,00

Ativos intangíveis

6

0,00

0,00

Trabalhos para a própria entidade

0,00

0,00

Investimentos financeiros

14

75 000,00

75 000,00

0,00

0,00

Propriedades de investimento

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

9

0,00

13

-770 020,66

-552 818,08

Gastos com o pessoal

15

-161 856,43

-187 788,97

0,00

0,00

0,00

0,00

968 241,04

1 665 814,16
1 789 081,53

0,00

0,00

9

294 320,98

128 467,58

0,00

0,00

Provisões (aumentos/reduções)

0,00

0,00

11

708,04

0,00

Outras imparidades (perdas/reversões)

0,00

0,00

0,00

0,00

Inventários
Adiantamentos a fornecedores
Estado e outros entes públicos

0,00

Fornecimentos e serviços externos

1 103 387,51
ATIVO CORRENTE
Clientes

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

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

8

7 264,39

29 663,60

Diferimentos

8

1 963,46

3 177,74

Outros ativos financeiros
Caixa e depósitos bancários
TOTAL DO ATIVO

0,00

0,00

201 933,51

328 746,83

506 190,38

490 055,75

1 609 577,89

2 279 137,28

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

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

9

Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas

0,00

0,00

7,10

253 485,66

101 873,00

7

-345 476,44

-425 794,39

-11 945,34

-26 778,69

-1 798,90

-2 233,70

-13 744,24

-29 012,39

3 542,03

3 552,98

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)

FUNDOS PATRIMONIAIS
Fundos

429 261,32

458 698,15

Excedentes Técnicos

Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

Reservas
Resultados transitados

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS

-874,82

-1 200,24

-11 077,03

-26 659,65

1 993,14

2 777,18

-13 070,17

-29 436,83

Excedentes de revalorização
Outras variações nos fundos patrimoniais - Subsídios

10

51 665,55

52 491,54
511 189,69

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

-13 070,17

-29 436,83

TOTAL DO FUNDO DE CAPITAL

467 856,70

481 752,86

Provisões

0,00

0,00

Financiamentos obtidos

0,00

0,00

711 719,58

978 407,54

711 719,58

978 407,54

131 455,31

31 906,90

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

PASSIVO
PASSIVO NÃO CORRENTE

Outras contas a pagar
PASSIVO CORRENTE
Fornecedores

0,00

0,00

13 757,42

7 885,43

Fundadores / beneméritos/ patrocinadores / doadores / associados / membros

0,00

0,00

Financiamentos obtidos

0,00

0,00

8,10

162 765,20

650 538,87

8

122 023,68

128 645,68

Adiantamentos de clientes
Estado e outros entre públicos

Diferimentos
Outras contas a pagar

12

Outros passivos financeiros
TOTAL DO PASSIVO
TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E DO PASSIVO
43
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0,00

0,00

430 001,61

818 976,88

1 141 721,19

1 797 384,42

1 609 577,89

2 279 137,28
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Unidade Monetária (€)

Anexo

Períodos
2014

2013

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

+

981 885,58

1 195 379,36

Pagamentos a fornecedores

-

-806 562,99

-852 844,76

-

-105 840,48

-109 541,14

69 482,11

232 993,46

Pagamentos ao pessoal
CAIXA GERADA PELAS OPERAÇÕES

+/-

Pagamento /recebimento do imposto sobre o rendimento

-/+

-1 767,79

-2 327,27

Outros recebimentos / pagamentos

+//-

-673 689,77

-1 003 152,69

+/-

-605 975,45

-772 486,50

Fluxos de caixa das atividades operacionais

(1)

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

-

Ativos intangíveis

-

Investimentos financeiros

-

Outros ativos

-

-13 678,00

-8 916,93

RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:
Ativos fixos tangíveis

+

Ativos intangíveis investimentos financeiros

+

Outros ativos

+

Subsídios ao investimento / Exploração

+

490 824,79

611 972,33

Juros e rendimentos similares

+

2 748,47

3 028,13

Dividendos
Fluxos de caixa das atividades de investimento

+
(2)
(2

+/-

479 895,26

606 083,53

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

+

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

-733,13

-1 165,82

-733,13

-1 165,82

(3)

Orgãos Sociais

Equipa
Executiva

Associados

1. Identificação da entidade
A Inova-Ria – Associação de Empresas para uma Rede de
Inovação em Aveiro é uma pessoa coletiva de direito privado sem fins lucrativos, com sede na Rua Dr. Mário Sacramento, Edifício Colombo nº 1, 1º S, 3810-106, Aveiro, que
tem como 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.
Relativamente aos objetivos da Inova-Ria, estes consagram, entre outros aspetos, a promoção de sinergias de
rede e ganhos de escala em vários vetores como: a inovação nas empresas, o desenvolvimento colaborativo de
atividades de investigação e desenvolvimento, a formação,
o marketing, a internacionalização e a seleção de recursos
humanos.
Em finais de 2014, a Inova-Ria tinha 64 Associados, representando um volume de negócios agregado de mais de 239
milhões de Euros, empregando mais de 2400 colaboradores. A INOVA-RIA é hoje reconhecida em Portugal como
uma entidade que representa uma componente importante
do setor das Tecnologias de Informação, Comunicação e
Eletrónica em Portugal, sendo atualmente membro do
Conselho Diretor da Associação TICE.PT - Pólo de Competitividade e Tecnologia das Tecnologias de Informação,
Comunicação e Eletrónica.
Pela sua vocação e missão, a atividade desenvolvida pela
Inova-Ria assenta fundamentalmente na prestação de
serviços e apoio aos seus associados. De entre esses
serviços, referem-se os seguintes:

RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:
Financiamentos obtidos

A Inova-ria

Efeito das diferenças de câmbio

+/-

Caixa e seus equivalentes no início do período

+/-

328 746,83

496 315,62

Caixa e seus equivalentes no fim do período

+/-

201 933,51

328 746,83

- Valorização e qualificação empresarial;
- Promoção e coordenação de bolsas de investigação cientifica;
- Promoção nacional e internacional das empresas associadas;
- Fomento de projetos colaborativos de I&D;
- Gestão de projetos integrados para a qualificação empresarial;
- Promoção da exportação dos produtos e serviços dos
seus associados;
- Contribuição ativa para as concertações estratégicas
regionais e nacionais. As oportunidades que se colocam
à Inova-Ria passam pelo reforço da sua capacidade de intervenção e acompanhamento dos associados na incorporação de fatores imateriais de competitividade e no
desenvolvimento da sua capacidade concorrencial.

Atividades
2014

Projetos
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Humanos Qualificados

Situação Económica
e Financeira

2. Referencial contabilístico de preparação das
demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras anexas estão em conformidade com todas as normas que integram o Sistema de
Normalização Contabilística (SNC). Devem entender-se
como fazendo parte daquelas normas as Bases para a
Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos
de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e
as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF
-ESNL) e as Normas Interpretativas.
As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração
adoptados a 31 de Dezembro de 2014 são comparáveis com
os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2013.
A associação apresenta as suas demonstrações financeiras de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística e em particular o regime da normalização contabilística
para as entidades do sector não lucrativo (ESNL) que faz
parte integrante do Sistema de Normalização Contabilística.
3. Principais políticas contabilísticas
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo
com o princípio do custo histórico. De forma a obter uma
imagem verdadeira e apropriada da situação financeira e
dos resultados das operações da Associação Inova-Ria,
as demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos, mantidos de acordo com os princípios
de contabilidade geralmente aceites em Portugal.
Quanto à especialização de exercícios, a entidade regista
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,
independentemente do momento em que são recebidos ou
pagos.

(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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Cliente / Associados

5. Ativos Fixos tangíveis

A maioria das prestações de serviços, baseados no débito das quotas bem como de formação de investigação e desenvolvimento, é realizada em condições normais de crédito, e os correspondentes saldos de clientes / associados não
incluem juros debitados ao adquirente. No final de cada período de relato são analisadas as contas de clientes de forma
a avaliar se existe alguma evidência objetiva de que não são recuperáveis. A Direção da associação, considera que todas
as quantias registadas em clientes, são totalmente recuperadas.

Os activos 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.

Outras políticas contabilísticas

- Equipamento Básico 3 e 5;
- Equipamento administrativo 3;
- Outros Ativos fixos tangíveis 5 e 6;

As políticas contabilísticas apresentadas, foram aplicadas de forma consistente com o previsto na NCRFESNL. Em cada
data de balanço é efetuada uma avaliação da existência de evidência objetiva de imparidade, nomeadamente da qual resulte um impacto adverso nos fluxos de caixa futuros estimados, sempre que possa ser medido de forma fiável.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada (em anos):

Assim temos:

Tal como referido anteriormente, as demonstrações financeiras foram preparadas numa perspetiva de continuidade não
tendo a entidade intenção nem a necessidade de liquidar ou reduzir o nível das suas operações. Quanto às estimativas
realizadas, não existem situações que afectem ou coloquem algum grau de incerteza materialmente relevante.

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros
Não ocorreram alterações nas políticas contabilísticas. Não se detetou a existência de qualquer erro materialmente relevante. Foram registadas correções a exercícios anteriores pela quantia de 1.400€, correspondentes a ajustamentos pontuais das estimativas relativas às imputações a rendimentos de exercícios anteriores de vários subsídios à exploração.
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Assim, a quantia de cada categoria significativa de rédito, reconhecida durante o período, demonstra-se do seguinte
modo:

Os ativos intangíveis 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, de 3 anos.

Prestações de serviços

Notas

Datas
2014

2013

Quotas

Deste modo:

105 844,53 €

Bolsas Investigação

7

369 561,25 €

427 508,91 €

Outros serviços

7

197 129,83 €

205 407,07 €

636 965,68 €

729 971,34 €

Descontos e abatimentos

(8 789,17) €

TOTAL DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

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

Outros rendimentos e ganhos

Notas

Datas
2014

2013

Rendimentos Suplementares - “Recuperação encargos”
Recuperação dividas a receber

Outros
TOTAL DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

101 056,58 €
7

7

-€

-€

-€

-€

782,19 €

782,10 €

1 400,62 €

34,32 €

253 485,66 €

101 873,00 €

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

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:
i. os custos incorridos ou a incorrer com a transação podem ser mensurados com fiabilidade;
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ii. a fase de acabamento da transação à data de relato pode
ser mensurada com fiabilidade.
As prestações de serviços compreendem a quantia de
94.988,77 € que corresponde a rendimentos que resultam das quotas debitadas aos associados, bem como a
quantia de 369.561,25 €, 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.
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8. Especialização Exercícios
Tal como referido na nota 3, a entidade regista os seus
rendimentos e gastos de acordo com o princípio da especialização de exercícios, pelo qual os rendimentos ou
gastos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento em que são recebidos ou
pagos. Assim a quantia ativa de 1.963,46€, corresponde a
seguros, pagos em 2014 mas relativos a 2015 (668.46€),
bem como à renda das instalações, relativa a Janeiro de
2015 (1.100,00€) e o aluguer da fotocopiadora pelo período do 1º trimestre de 2015 (195,00€). Por outro lado, a
quantia ativa de 7.264,39€, inclui 475,98€ correspondente
a juros credores relativos ao período de 2014 a receber em
2015, bem como a bolsas e serviços prestados, faturados
em 2015, mas relativos ao exercício de 2014 (788,40€) e as
quotas de 2014 do associado Banco Santander Totta, SA.
Do mesmo modo, a quantia passiva de 122.023,68€, resulta
da estimativa de encargos com férias e subsídio de férias
a pagar ao pessoal da Associação em 2015 (19.375,94€),
bem como ao investimento ainda não realizado no Parque
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Ciência e Inovação (52.500,00€), a gastos de exploração do
exercício debitados em 2015 (1.190,02 €) e outros ajustamentos com clientes (692,72€).

Contas a receber não correntes

MAIS CENTRO - “Parque Sustentabilidade”

Projeto “Ria 3iS” (7.640,92€);
Projeto “Sudoe FI4VDI” (8.034,38€);
Projeto “Actor II” (72.097,03€).

COMPETE - “Estrate-RIA”

Aquela quantia passiva inclui também bolsas de investigação, já faturadas mas relativas ao exercício de 2015
(34.825,12€), bem como a as despesas distribuíveis do
projeto “Actor II”, já debitadas aos participantes do projeto,
mas cuja aquisição apenas irá ser efetuada em 2015.

AICEO - “Internacionalização 2011”
MAIS CENTRO - “Aveiro Empreendedor”
IAPMEI - Proj. “ACTOR”

Captação de Recursos
Humanos Qualificados

Situação Económica
e Financeira

Notas

Datas
2014

2013
-€

9

-€

6 656,56 €

8 116,14 €

7 141,22 €

7 141,22 €

92,41 €

3 927,72 €

30 324,32 €

30 324,32 €

5 855,69 €

42 229,40 €

87 054,40 €

313 165,09 €

COMPETE - “FP7”

110,91 €

122 575,04 €

IAPMEI - “Ria 3iS”

34 985,32 €

216 013,40 €

FCSCyL - “Sudoe”

71 250,00 €

75 000,00 €

724 459,21 €

847 010,83 €

311,00 €

311,00 €

968 241,04 €

1 665 814,16 €

COMPETE - “PAE”

IAPMEI - Proj. “ACTOR II”
Outros devedores

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, mas o projeto não
se encontra encerrado);
“Aveiro Empreendedor”;
“FP7”;
“Estrate-Ria”;
“PAE”;
“Ria 3iS”;
“Sudoe FI4VDI”;
“Actor II”.
Ao nível dos subsídios de investimento:
Parque Sustentabilidade (execução em curso);
“PAE” (execução terminada em 2014);
“Sudoe FI4VDI” (execução em curso de uma pequena verba
com caráter de investimento);

INOVA-RIA RELATÓRIO E CONTAS 2014

Projetos

COMPETE - “SIAC8351 ”

Por outro lado, a quantia passiva de 162.765,20€, corresponde a subsídios à exploração a imputar a resultados
durante exercícios futuros (87.772,33€), de acordo a execução dos mesmos, nomeadamente:

Durante o exercício de 2014, não se verificou a existência de perdas por imparidade em dívidas a receber de clientes, por
se considerar que os créditos existentes sobre as entidades clientes, são totalmente recuperáveis.
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A decomposição da contas a receber não correntes, é a seguinte

9. Dívidas a receber

Por comparação com o exercício anterior, temos:

09

Foram cumpridos os requisitos estabelecidos no NCRFESNL, uma vez que os subsídios do Governo foram
reconhecidos apenas quando houve uma certeza razoável de que a entidade iria cumprir com as condições
de atribuição dos mesmos, e de que os mesmos irão ser
recebidos. Os subsídios do Governo, com caráter não reembolsável relacionados com ativos fixos tangíveis e intangíveis, são inicialmente reconhecidos nos capitais
próprios e subsequentemente imputados numa base
sistemática como rendimentos durante os períodos
necessários para balanceá-los com os gasto s relacionados (depreciações).
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 87.772,33€, correspondem a subsídios já obtidos mas relativos à compensação de encargos
de exploração apenas a serem suportados em exercícios
seguintes, durante a execução dos projetos.
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Deste modo, para demonstrar a evolução da execução dos projetos, bem como a imputação a resultados do rendimento
associado, temos:
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dependente e independente (1.930,00€), prediais (275,00€), bem como a Segurança Social (2.387,80€) e a IVA (7.171,48€)
e finalmente ao IRC estimado (1.993,14€). Estes compromissos com o Estado, são exigíveis apenas em 2015, tendo entretanto já sido devidamente regularizados os impostos relativos ao IRS, IVA e Segurança Social.
13. Fornecimento e serviços externos
Ao nível dos fornecimentos e serviços externos, a decomposição dos mesmos apresenta-se do seguinte modo:

Subcontratos

13

-€

-€

Trabalhos especializados

657 353,16 €

410 679,54 €

Publicidade e propaganda

45 796,32 €

48 970,16 €

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Vigilância e segurança
Honorários

Do mesmo modo, para os subsídios relacionados com ativos, cuja quantia líquida ascende a 51.665,55€, temos:

Comissões
Conservação e reparação
Outros

-€

-€

16 799,68 €

41 267,46 €

-€

-€

211,25 €

559,58 €

1 055,00 €

1 263,55 €

721 215,41 €

502 740,29 €

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido

-€

-€

Livos e documentação técnica

-€

-€

1 090,25 €

1 442,46 €

136,65 €

1 775,13 €

MATERIAIS

Material de escritório
Artigos para oferta
Outros

78,99 €

3,30 €

1 305,89 €

3 220,89 €

ENERGIA E FLUIDOS
Eletricidade

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 agrícola),
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.

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
107.825,61€.

A Associação não tem dívidas em mora à Administração Fiscal, apresentando no seu passivo, à data do balanço, a quantia
de 13.049,38€ (deduzida das retenções na fonte efetuadas por terceiros), relativa a retenções na fonte de trabalho

INOVA-RIA RELATÓRIO E CONTAS 2014

2 193,20 €

179,93 €

103,50 €

Água

788,61 €

754,91 €

3 179,52 €

3 051,61 €

DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES

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).

12. Outros Impostos

53

2 210,98 €

Combustíveis

Deslocações e estadas

15 588,50 €

10 321,55 €

Transportes de pessoal

-€

-€

Outros

-€

-€

15 588,50 €

10 321,55 €

SERVIÇOS DIVERSOS
17 507,16 €

18 987,13 €

Comunicação

Rendas e alugueres

4 089,75 €

3 923,12 €

Seguros

2 432,89 €

1 108,92 €

Royalties

-€

-€

Contencioso e notariado

1 124,60 €

276,54 €

Despesas de representação

2 468,19 €

8 160,58 €

Limpeza, higiene e conforto

68,61 €

134,24 €

Outros serviços
TOTAL DE FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS

1 040,14 €

893,21 €

28 731,34 €

33 483,74 €

770 020,66 €

552 818,08 €
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14. Investimentos Financeiros
A Associação participa no capital da sociedade PCI Parque de Ciência e Inovação, S.A., O capital social é de
7.500.000 € (sete milhões e quinhentos mil euros) representado por 75.000 € (setenta e cinco mil euros) ações com
o valor nominal de 100€ (cem euros) cada uma. A Sociedade tem por objeto a instalação, o desenvolvimento, a promoção e a gestão de 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 prossecução dos seus objetivos, promoverá o
acolhimento de empresas de alta intensidade tecnológica,
unidades de investigação de empresas, incubadoras de

empresas, organismos de investigação, desenvolvimento e inovação e entidades de formação avançada e similares que, através da consolidação e potenciação das
consequentes sinergias, estimulem o desenvolvimento
sócio-económico da região e do país.

Carta do Conselho
Fiscal aos Associados

Deste modo, a associação subscreveu 75.000 €, correspondentes a 1% da totalidade do capital da PCI e a 750 acções.
Realizou em 2010, apenas 22.500€, mediante entrada em
dinheiro. O restante capital será realizado em dinheiro no
prazo máximo de 5 anos, a contar do registo definitivo da
Sociedade, sob proposta do Conselho de Administração
ratificada na Assembleia Geral subsequente.

15. Benefícios dos empregados
O número médio de trabalhadores ao serviço da Associação no período foi de 6. Para além das remuneraçõesa liquidar
aos trabalhadores, não há quaisquer outros benefícios no sentido em que alude o parágrafo 18 da NCRF-ESNL.
Gastos com o Pessoal

Notas

Remunerações dos orgãos sociais
Remunerações do pessoal
Estimativa de Férias + Subsidio Férias

-€

8

16 080,00 €

20 080,00 €

-€

-€

-€

-€

Outros benefícios

-€

-€

136 803,54 €

159 694,88 €

-€

-€

15

20 211,70 €

23 090,20 €

8

3 295,94 €

3 810,64 €

455,25 €

532,39 €

Indemnizações

Seguros de acidentes no trabalho e doença
s profissionais
Gastos de ação social
Outros gastos com o pessoal
TOTAL DE GASTOS COM O PESSOAL

-€

120 723,54 €

Prémios para pensões

Encargos sobre remunerações estimado

2013

15

Benefícios pós-emprego

Encargos sobre remunerações

Datas
2014

-€

-€

1 090,00 €

660,86 €

Certificação de contas do
exercício de 2014

161 856,43 €

15. Acontecimentos após a data do balanço
Após a data do Balanço não ocorreram eventos que afetem o valor das demonstrações financeiras do período ou que
mereçam ser divulgados.
O Técnico Oficial de Contas,
A Direção,
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