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1. Enquadramento Geral 

 

De acordo com os princípios dos Projectos Lidera da Universidade do Porto, «normalmente caberá ao líder de cada 
projecto a responsabilidade de reunir os fundos necessários para a sua concretização, com recurso a apoios de empresas e 
de outras entidades».  
 
A gestão dos meios (equipamentos, componentes, materiais ou serviços, etc.) ou fundos provenientes de entidades 
exteriores à UP dependerá das regras que as entidades patrocinadoras, apoiantes ou financiadoras eventualmente 
estabeleçam, desde que estas sejam aceitáveis pela UP e pelas suas unidades orgânicas e sejam aceites pelos respectivos 
líderes. Normalmente estas condições poderão ser mais flexíveis do que as que a UP e as Faculdades estabelecem, tendo 
em conta, nomeadamente, as regras da contabilidade pública. 
 
Em tudo o que não for imposição legal ou contabilística, deverá prevalecer o bom senso dos líderes, dos orientadores e 
das equipas de coordenação dos projectos Lidera de cada Faculdade. 
 
Assim, e para servir de orientação para todos os intervenientes, apresentam-se, a seguir, algumas indicações relativas aos 
financiamentos internos. 
 

2. Critério Geral de Atribuição e Alteração de Verbas 
 

• Tendo em conta que muitos projectos apresentam orçamentos pouco realistas e não conseguem concretizar os 
gastos inicialmente previstos, cada líder deverá, em geral, apresentar o pedido de financiamento do seu projecto 
à direcção da Unidade Orgânica (faculdade) respectiva, com conhecimento à Equipa de Coordenação dos 
Projectos Lidera da respectiva Unidade Orgânica e à Equipa Coordenadora dos Projectos Lidera da UP. 

• Em 2009/2010, a UP irá financiar os projectos Lidera em 50% das despesas elegíveis efectuadas por cada unidade 
orgânica da UP, até um montante total de 30 000 €, considerando o conjunto de todas as suas unidades orgânicas 
(UO). 

• Por isso, numa fase inicial o conjunto das UO da UP não deverá atribuir nem comprometer mais de metade dos 60 
000 € previstos para 2010 (30 000 € provenientes das diferentes UO mais 30 000 € provenientes da Reitoria) 

• Os limites do financiamento interno de cada faculdade dependerão das verbas que cada UO disponibilize para os 
projectos da respectiva UO. No entanto os reembolsos de metade desses valores estarão condicionados aos 
limites de financiamento da reitoria e estabelecidos, por esta, ano a ano.  

• Qualquer unidade orgânica poderá fixar valores que impliquem um somatório final geral da UP, para 2010, 
superior aos 30 000+30 000 = 60 000 euros, desde que assuma uma contribuição superior a 50% dos financiamentos 
por si atribuídos, de modo a não aumentar a contribuição anual da UP para os projectos Lidera.  

• Dependendo do número total de projectos, seus orçamentos e realismo das propostas apresentadas pelos líderes, 
serão estabelecidos os limites das contribuições a atribuir por cada faculdade e, dentro de cada UO, a cada 
projecto. 

• Estes valores deverão ser acordados com a Coordenação geral dos LIDERA l da UP, de modo a garantir que os 
valores atribuídos por cada faculdade não inviabilizem a execução dos projectos das outras UO.  

• A título indicativo, a adaptar a cada caso, sugere-se que em 2010 o valor dos financiamentos inicialmente 
atribuídos não ultrapassem 50% dos orçamentos aprovados para todas as Faculdades, com um máximo de 1000 € 
por projecto, excepto nos casos em que os responsáveis considerem que se justifica uma atribuição diferente e 
em que a faculdade respectiva e a Coordenação geral dos LIDERA aprovarem os respectivos valores.  

• Em função da evolução de cada projecto e das suas reais necessidades, poderão ser alteradas as verbas aprovadas 
para cada Faculdade e para cada projecto.  

• Essas alterações a ocorrerem em cada Faculdade deverão ser negociadas entre o Responsável Financeiro da 
Faculdade e o Responsável Financeiro dos Projectos Lidera.  

• As alterações que respeitem apenas a projectos individuais sem afectarem o financiamento atribuído à respectiva 
Faculdade deverão, em princípio, ser resolvidas ao nível da própria Faculdade, mas sempre com informação da 
Coordenação geral dos LIDERA da UP. 

 
 



3. Nomeação de Equipas Coordenadoras dos Lidera em cada UO 
 

A fim de promover e apoiar a realização de projectos Lidera e de viabilizar a atribuição de verbas, em cada UO 
interessada em utilizar este modelo pedagógico e obter o apoio da Reitoria para o mesmo, deverá a Direcção de cada 
UO nomear uma Comissão Coordenadora dos Lidera da respectiva faculdade, para desempenhar as seguintes três 
funções, ao nível da UO respectiva: Coordenação Financeira, Circulação da Informação e Coordenação Geral. 
Preferencialmente cada uma destas funções deverá ser assumida por um docente diferente, não sendo de excluir a 
possibilidade de ser só uma ou duas pessoas a assumir estas funções. 

 
 
 
4. Pagamento de Despesas dos Projectos Lidera da Universidade do Porto 

 
• Apesar da Reitoria se ter comprometido a reembolsar posteriormente cada UO, dentro dos limites acima 

referidos, cada Faculdade assume, numa 1ª fase, o pagamento integral das despesas dos projectos Lidera da sua 
UO 

• Se o fornecedor aceitar emitir uma factura ela será enviada para a Faculdade respectiva para pagamento, caso 
contrário os membros da equipa do projecto assumem essa despesa e serão depois reembolsados pela Faculdade, 
desde que as despesas estejam dentro do limite estabelecido e mereçam o acordo do Orientador Principal, da 
Equipa Coordenadora dos Lidera da Faculdade e da Direcção da respectiva UO. 

• Todas as verbas gastas deverão ter suporte em facturas e recibos em nome da Faculdade respectiva, e conter o 
número de contribuinte desta. 

• Os pagamentos a fornecedores ou os reembolsos serão sempre pagos por transferência bancária, pelo que será 
necessário indicar o NIB do receptor. 

 
 

5. Outros Aspectos a ter em conta relativamente aos Projectos Lidera-UP 
 

• O financiamento por parte da UP dos projectos Lidera-UP não deve diminuir o empenho dos líderes em conseguir 
verbas e outros apoios para os seus projectos respectivos.  

• Estes apoios, de fontes exteriores à UP, devem ser também contabilizados, até porque o projecto aprovado pela 
COTEC exige que a maior parte das verbas gastas no Viver a Inovação, em que se inserem, até finais de 2010, os 
projectos LIDERA, sejam de outras fontes. A COTEC só saberá quais as verbas gastas no total se estas forem 
devidamente contabilizadas. 

• Elementos a fornecer a cada Faculdade sobre patrocínios financeiros directos: 

o Nome, morada, nº de contribuinte da empresa que vai enviar o patrocínio; 
o Indicação se o patrocínio inclui IVA ou não; 
o Motivo do patrocínio;  

• A transferência bancária do patrocínio deve ser efectuada de acordo com os elementos de cada Faculdade: 

o NOME DA FACULDADE; 
o NIB / IBAN / BIC/SWIFT; 
o Fazer referência a “Projectos Lidera” com indicação do nº ou nome do projecto. 

• Os apoios e patrocínios financeiros e não financeiros deverão ser mencionados com atribuição de valores 
(efectivos ou aproximados) e indicação das fontes respectivas. As fontes de financiamento e patrocinadores 
deverão ser mencionados nos relatórios e nas apresentações públicas do projecto respectivo. 

• Será de admitir a atribuição directa de patrocínios às Faculdades para os projectos Lidera das mesmas, desde que 
a Coordenação dos Projectos Lidera e as Faculdades sejam devidamente informadas sobre os seus valores e 
condições de atribuição. Neste último caso os elementos de identificação para as correspondentes transferências 
bancárias deverão ser fornecidos pela direcção da Faculdade respectiva.  

 

5. Reembolso de Despesas dos Lidera-UP por parte da UP às várias Faculdades 
 

• Cada Faculdade solicitará à UP, quando o entender, o reembolso de 50% das despesas efectuadas com os 
projectos Lidera-UP, até ao máximo definido pela Coordenação Financeira dos Projectos Lidera-UP. 



• Esta informação deve também ser sempre fornecida ao Responsável Financeiro dos Projectos Lidera-UP, para que 
este a possa validar junto da Reitoria. 

• As despesas a reembolsar devem ter o aval do Responsável Financeiro da Faculdade respectiva e a indicação clara 
do projecto a que respeitam. 

• Todos os elementos devem ser enviados para a Reitoria ao cuidado de Ana Maria Ribeiro Nogueira, Projectos 
LIDERA-UP, Praça Gomes Teixeira, 4050-290 Porto. 

 

 

6. Contactos 
 

• Prof. Francisco Taveira Pinto, Responsável Financeiro dos Projectos Lidera-UP (fpinto@fe.up.pt, 22 508 1966); 

• Prof. Sérgio Reis Cunha Vice-Coordenador Geral dos Lidera da UP (sergio@fe.up.pt) 

• Prof. Barbedo de Magalhães, Coordenador Geral dos Projectos Lidera da UP (barbedo@fe.up.pt), (22 508 1710); 

 

 

• Coordenadores Financeiros: 

o FEUP: Prof. Mário Vaz (gmavaz@fe.up.pt), (22 508 1718); 

 

 

 


