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NOTA 1 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE, PERÍODO DE RELATO E REFERENCIAL 

CONTABILISTICO 

1.1 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

A Universidade Aberta ("UAb") tem a sua sede na Rua da Escola Politécnica, n.0 147, 1269-001, Lisboa, 

pessoa coletiva n. 0 502 11 O 660. 

É tutelaàa peio Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e possui a natureza de pessoa 

coletiva de direito público e goza de autonomia estatutária, científica, pedagógica, administrativa, 

financeira e disciplinar. As autonomias referidas decorrem do disposto na Constituição da República 

Portuguesa (vide artigo 76.º, n.º 2, da Quarta Revisão Constitucional); do Regime Jurídico das Instituições 

de Ensino Superior (Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro); da Lei-Quadro dos Institutos Públicos (Lei 

n.03/2004, de 15 de Janeiro alterada pelas Lei n.0 51/2005, de 30 de Agosto, pelos Decretos -Leis n.º 

200/2006, de 25 de Outubro, e 105/2007, de 3 de Abril, pela Lei n.0 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, pelo 

Decreto -Lei n.º 40/2011, de 22 de Março, e pela Resolução da Assembleia da República n.0 86/2011, de 

11 de Abril e pelo Decreto-Lei n.05/2012 de 17 de Janeiro, data em que foi republicada); pelos artigos 6.0 

a 14.0 da Lei que estabelece as Bases do Financiamento do Ensino Superior (Lei n.0 37/2003, de 22 de 

Agosto, alterada pela Lei n.º 49/2005, de 30 de Agosto e pela Lei n.º 68/2017, de 9 de Agosto), e dos 

próprios Estatutos da Universidade, publicados pelo Despacho Normativo n.º 65-8/2008, publicado no 

Diário da república, 2ª Serie - n.º 246, de 22 de dezembro de 2008, com as alterações introduzidas pelo 

anexo ao Despacho Normativo n.0 11/2015, de 25 de junho, publicado no Diário da República, 2.ª série, 

n. 0 122, de 25 de junho de 2015. 

A Universidade Aberta foi fundada em 1988 e tem os seus estatutos homologados pelo Despacho 

Normativo n.º 65-8/2008, publicado no Diário da República, 2ª Serie - n.0 246, de 22 de dezembro de 

2008, com as alterações introduzidas pelo anexo ao Despacho Normativo n.º 11/2015, de 25 de junho, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.0 122, de 25 de junho de 2015. 

A Universidade Aberta rege-se pelo disposto nos Estatutos e pelo Regime Jurídico das Instituições de 

Ensino Superior (RJIES). 

O Código de Classificação Orgânica é 12 1 03 01 00 - Orçamento de Funcionamento e 12 08 03 01 -

Orçamento de investimento. 

A Universidade Aberta é a única instituição de ensino superior público vocacionada para o ensino à 

distância. Desde o início, a UAb tem estado orientada para a educação de grandes massas populacionais 

geograficamente dispersas, tendo já proporcionado formação de nível superior a mais de 10 mil 

estudantes, em 33 países dos cinco continentes, licenciando mais de 9 mil estudantes, tendo já 

concedido mais de um milhar de graus de mestre e cerca de uma centena de graus de doutor. 
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Pioneira no ensino superior a distância em Portugal, a UAb tem promovido ações relacionadas com a 

formação superior e a formação contínua, contribuindo igualmente para a divulgação e a expansão da 

língua e da cultura portuguesas, com especial relevo nos países e comunidades lusófonos. 

Ao longo dos anos, os seus docentes e investigadores da UAb têm desenvolvido atividades de 

investigação científica através da utilização das tecnologias da informação e da comunicação, 

concebendo e produzindo materiais pedagógicos nas áreas da tecnologia do ensino e da formação a 

distância, e da comunicação educacional multimédia. 

Com mais de 400 títulos editados, de 3500 horas de produções audiovisuais e de 6000 horas de emissões 

televisivas, produzidas nos seus estúdios, a UAb tem procurado sobretudo incentivar a apropriação e a 

autoconstrução de saberes, concebendo e lecionando cursos, formando técnicos e docentes, de acordo 

com uma filosofia de prestação de serviço público. 

A atividade da UAb é exercida em submissão às obrigações inerentes ao serviço público que presta, 

incluindo o cumprimento das orientações das autoridades nacionais de educação. 

Durante os exercícios de 2021 e 2020, a Universidade Aberta manteve ao seu serviço 344 e 333 

empregados, respetivamente. A distribuição dos empregados era a seguinte: 
2021 

Técnico 
Educ Infância 

Assistente Assistente 
Oocerne 

Dirigcnle 
Supe,..-

Básico 
Técnico Operacional 

lnbrmáUco Ensino lmestigador Total 

e Secundário Uniwrsttário 

CTem FLnÇõoo Püblica por tempo lndcterrnir\i 79 54 14 11 118 278 

CT em Fi.nçôes Pública a te1mo resotuth.o cor 8 37 48 

Comissão do Sel'\Aço not\mbito da LVCR 13 13 

Mardato 5 

Total do EfeU\os 18 87 54 14 11 155 344 

Os 1rabalhadores o oxCfeer linções em CTFP a termo resoluth.o cerio estão coriabitizados em ETI. 

Os dois Vices-Rcitoros estão coriabilizados em Docentes. em regime de CTFP por 1empo indelerminado. 

2020 

Técnico 
Educ Infância 

Assistente Assislente 
Docente 

Dir)Qon1o 
Superior 

0..'islco 
Téenico OpomctOnal 

l11formático Ensino lmestigador Total 

e Secundário Uni..ctSitálio 

CT em Funções Púbfü::a por1empo indetermin. 72 56 14 9 114 

CT em Funções Pública a termo resotufü.o Cef" 6 37 47 

Comissão de SeNço no Ambilo da LVCR 14 14 

Mandato 5 

Total de Efefüos 19 78 58 14 151 333 

Os trabalhadoros a exercer funções em ClFP a termo rosoh.rliw certo estão contabilizados em Ell. 

Os dois Vicos•Reitores eslão contabilizados cm Docentes, etn regime de ClFP por tempo Indeterminado. 

As demonstrações financeiras anexas são apresentadas em Euros e foram preparadas pelo Conselho 

de Gestão para efeitos de aprovação, nos termos da legislação em vigor em Portugal. 

O Conselho de Gestão entende que estas demonstrações financeiras refletem de forma verdadeira e 

apropriada as operações da Universidade Aberta, bem como a sua posição e desempenho financeiros e 

fluxos de caixa. 
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