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1.

INTRODUÇÃO

A Associação Iscte Conhecimento e Inovação - Centro de Valorização e Transferência
de Tecnologias, sem fins lucrativos, foi constituída a 18 de fevereiro de 2020, por 15
associados fundadores, com sede no campus Iscte, Av. das Forças Armadas, Lisboa.
O presente relatório visa apresentar o resultado das atividades desenvolvidas em 2020
pela Associação Iscte Conhecimento e Inovação.

2. ISCTE CONHECIMENTO E INOVAÇÃO
2.1 MISSÃO, OBJETIVOS E ATRIBUIÇÕES
MISSÃO

O Iscte-Conhecimento e Inovação é um Centro de Valorização e Transferência de
Tecnologias assente na combinação de duas áreas de referência de investigação no
Iscte – as ciências sociais e humanas e as tecnologias digitais, com o objetivo de
fornecer soluções integradas de transferência de conhecimento sobre a sociedade, as
organizações, as empresas e a administração pública.
Partindo do potencial já demonstrado, em termos de transferência de conhecimento,
pelas unidades de investigação e laboratórios do Iscte, reconhecido pelo número
elevado de empresas e instituições já envolvidas e pela massa muito relevante de
projetos e redes europeias e internacionais em que a valia destas unidades de
investigação é reconhecida, o Iscte-Conhecimento e Inovação, através da nova
organização colaborativa que irá desenvolver, implicará um novo estádio de
transferência de conhecimento, particularmente através do foco na interação entre
ciências sociais e tecnologias, cuja presença no Sistema Científico e Tecnológico
Nacional é reconhecidamente débil.
OBJETIVOS
Constitui objeto da Associação contribuir para fazer do país e da região em que se
insere uma referência europeia nas áreas tecnológicas estratégicas em que o Iscte
exerce a sua atividade, favorecendo o desenvolvimento de setores emergentes e a
incorporação de tecnologias de uso geral em setores tradicionais para a diversificação
e melhoria da competitividade do tecido empresarial, devendo atuar com base no
compromisso de colaboração e coordenação com os restantes agentes para otimizar
as capacidades existentes no território e, conjuntamente, formar uma oferta
científico-tecnológica integral e de excelência que impulsione a evolução da
economia, incrementando o seu valor acrescentado.
ATRIBUIÇÕES
Como instituição científica de desenvolvimento, valorização e transferência de
tecnologias e para a consecução do seu objeto constituem atribuições principais da
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Associação:
a) Dinamização de projetos e atividades de investigação e desenvolvimento,
incluindo os que estejam orientados para desenvolvimento de produtos,
serviços ou criações de qualquer natureza, passíveis de serem transferidos e
utilizados na atividade económica ou protegidos por direitos de propriedade
intelectual;
b) Dinamização da integração de conhecimentos científicos e tecnológicos e a
sua valorização e transferência;
c) Estímulo à procura de novas soluções e à difusão de novos produtos, serviços
ou processos inovadores;
d) Promoção da formação de recursos humanos altamente qualificados,
nomeadamente através de doutoramentos e pós-graduações;
e) Prestação de serviços especializados, em especial, de consultoria na área
científica e tecnológica, de apoio técnico, de análises técnicas e de
experimentação;
f)

Atividades de divulgação da ciência e da tecnologia, incluindo a edição de
publicações, periódicas ou não, conexas com o seu objeto;

g) Participação na realização de congressos, seminários, conferências e outros
eventos similares, desde que ligados ao seu objeto;
h) Exercício de quaisquer outras atividades de desenvolvimento da gestão que a
Assembleia Geral ou a Direção entendam dever prosseguir;
i)

Entidade de acolhimento atuando como entidade gestora das unidades de
investigação do Iscte.

2.2 GOVERNAÇÃO
Constituem órgãos sociais do Iscte Conhecimento Inovação:
ASSEMBLEIA GERAL
• Prof.ª Doutora Luísa Lima, Presidente
• Prof. Doutor Octavian Postolache, Vice-Presidente
• Prof. Doutor Luís Nuno Rodrigues, Secretário
CONSELHO CIENTÍFICO
• Prof.ª Doutora Isabel Salavisa, Presidente
• Vice-Presidente (a eleger)
• Diretores(as) das 8 Unidades de Investigação do Iscte
• Membros das Comissões Científicas das 8 Unidades de Investigação do
Iscte
DIREÇÃO
• Prof.ª Doutora Maria de Lurdes Rodrigues, Presidente
• Prof.ª Doutora Isabel Salavisa, Vice-Presidente
• Prof.ª Doutora Maria de Fátima Salgueiro, Vogal
• Prof.ª Doutora Paula Castro, Vogal
• Prof. Doutor Pedro Costa, Vogal
• Prof.ª Doutora Teresa Patrício, Vogal
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•

Prof.ª Doutora Teresa Sara Eloy, Vogal

CONSELHO FISCAL
• Prof. Doutor Ilídio Tomás Lopes
• Prof. Doutor Fernando Batista
• Dra. Ana Cláudia Gonçalves Lourenço Gomes (Revisor Oficial de Contas)
UNIDADE DE ACOMPANHAMENTO
(em constituição)
A gestão corrente dos serviços prestado pela Associação será assegurada por um
Diretor Executivo.

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
3.1 Atividades Administrativas
Após a constituição da Associação Iscte Conhecimento e Inovação, procederam-se
aos atos administrativos que permitiram dar início à sua atividade, designadamente:
•
•
•
•
•
•
•

Certificado de Admissibilidade;
Abertura de atividade (NIF 516 155 636);
Registo na Segurança Social;
Registo de Beneficiário;
Abertura de conta bancária;
Registo na Comissão Europeia (PIC 894471533)
Contabilidade.

3.2 Atividades de Investigação e Inovação
Projetos Europeus
No âmbito do programa Erasmus+ Sport, a Associação foi a instituição de
acolhimento/gestora da proposta em consórcio intitulada “BITEFIX - Building
innovative tools for the exchange of information and awareness raising against
match-fixing on sport” submetida pelo Centro de Estudos Internacionais.

Projetos Nacionais
No âmbito do aviso 01/2020 Polos de Inovação Digital, a Associação promoveu através
das UI do Iscte a preparação de uma proposta em consórcio com o Laboratório
Colaborativo CoLabor, entidades participadas do Iscte, entidades parceiras
tecnológicas, da administração central e da administração local. A submissão da
proposta terá lugar no início do primeiro trimestre de 2021.

5

4. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2020
Apresentam-se em anexo as demonstrações financeiras relativas ao ano de 2020. Os
valores nelas inscritos são de reduzida materialidade, tendo em atenção que se tratou
do ano de constituição da Associação e sem exercício de atividade. As despesas
efetuadas respeitam apenas aos gastos de constituição e com o registo de início de
atividade não tendo, por esse motivo, comparativos com o ano anterior.
Para financiamento das despesas de constituição o Conselho de Gestão do Iscte –
Instituto Universitário de Lisboa deliberou um empréstimo de mil euros, a ser
restituído logo que a Associação venha a gerar receitas próprias que possam ser
consignadas a este fim.

5. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS
A Associação apresenta um resultado líquido negativo de € 1.107,60 (mil, cento e sete
euros e sessenta cêntimos), propondo-se a sua incorporação em Resultados
Transitados.
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6. ANEXOS
6.1 Demonstração dos Resultados

6.2 Balanço

6.3 Demonstração dos Fluxos de Caixa

6.4 Anexo às Demonstrações Financeiras
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6.1 Demonstração dos Resultados
Demonstração dos resultados
(montante em EURO)
Associação ISCTE CONHECIMENTO E INOVAÇÃO
CVTT

RENDIMENTOS E GASTOS

Notas*

Período
2020

Período
2019

Fornecimentos e serviços externos

8

-788,01

0,00

Outros gastos e perdas

9

-319,59

0,00

-1.107,60

0,00

Resultado antes de depreciações, gastos de financ. e
impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financ. e
impostos)

Juros e rendimentos similares obtidos
Resultado antes de impostos

Imposto sobre o rendimento
Resultado líquido do período

0,00

0,00

-1.107,60

0,00

0,00

0,00

-1.107,60

0,00

0,00

0,00

-1.107,60

0,00

6.2 Balanço

Balanço
(montante em EURO)

RUBRICAS

Associação ISCTE CONHECIMENTO E INOVAÇÃO
CVTT

Notas*

DATA
31/12/2020

DATA
31/12/2019

ATIVO
Ativo corrente
Caixa e depósitos bancários

4
Total do ativo

126,70

0,00

126,70

0,00

126,70

0,00

-1.107,60

0,00

-1.107,60

0,00

184,30
1.000,00
50,00

0,00
0,00
0,00

1.234,30

0,00

1.234,30
126,70

0,00
0,00

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVOS
Fundos Patrimoniais
Resultado líquido do período

7

Total dos fundos patrimoniais
Passivo
Passivo corrente
Estado e outros entes públicos

5
6
6

Fundadores e Associados
Outras contas a pagar

Total do passivo
Total dos fundos patrimoniais e do passivo
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6.3 Demonstração dos Fluxos de Caixa

Demonstração dos Fluxos de Caixa
(montante em EURO)

RUBRICAS

Associação ISCTE CONHECIMENTO E INOVAÇÃO
CVTT

Notas*

Período
2020

Período
2019

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Pagamentos a fornecedores

-722,47

0,00

Caixa gerada pelas operações

-722,47

0,00

849,17

0,00

126,70

0,00

0,00

0,00

Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período

4

0,00

0,00

126,70

0,00

0,00

0,00

184,30

0,00

126,70

0,00

6.4 Anexo às Demonstrações Financeiras (*)
1 — Identificação da entidade:
1.1 — Designação: Associação ISCTE Conhecimento e Inovação - CVTT NIPC
516155636
1.2 — Sede: AVENIDA DAS FORÇAS ARMADAS EDIFICIO ISCTE – IUL 1649-026
Lisboa
1.3 — Natureza da atividade: Principal: Outras atividades associativas, N.E.
Secundária (1): Investigação e Desenv. Das Ciências Sociais e Humanas
Secundária (2): Outra Investigação e Desenv. Das Ciências Físicas e
Naturais
2 — Referencial Contabilística na preparação das Demonstrações Financeiras
2.1 — Referencial Contabilístico
A preparação das demonstrações financeiras foram elaboradas no pressuposto da
continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e
de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do
Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de
julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º98/2015, de 2 de junho. Tendo iniciado a sua
atividade em 2020, não existem comparativos
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2.2 — Pressuposto da continuidade
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da
continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da
Associação, mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites
em Portugal.
3 — Principais Políticas Contabilísticas
As principais políticas de contabilidade aplicadas na elaboração das demonstrações
financeiras são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente
aplicadas a todos os exercícios apresentados, salvo indicação em contrário.

4 — Caixa e equivalentes de caixa
Esta rubrica inclui caixa, depósitos à ordem em bancos e outros investimentos de
curto prazo de alta liquidez com maturidades até três meses. O saldo de 126,70 euros
refere-se exclusivamente à conta de depósitos à Ordem.

5 — Imposto sobre o Rendimento
A Associação está enquadrada no regime geral de tributação em IRC. Não existe
matéria tributável em sede de IRC, mas apenas um montante a recuperar de retenção
de IRC no pagamento da escritura de constituição, conforme nora seguinte
6 — Instrumentos Financeiros
As contas de outros créditos a receber e dívidas a pagar, financiamentos e
fundadores, (mensurados ao custo amortizado), a 31 de dezembro de 2020,
apresentavam os seguintes valores a pagar (1234,30 euros):
Associados

1.050, 00 (dos quais 1.000, 00 ao ISCTE)

Estado (retenção na fonte de IRC) 184,30
7 — Fundos Patrimoniais
Em 31 de Dezembro de 2020 os saldos desta rúbrica correspondia ao resultado
líquido negativo apurado no período de 1.107, 60 euros:
8 — Fornecimentos e Serviços Externos
Os gastos relacionados com Fornecimentos e Serviços Externos ascenderam a 788,01
euros no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, assim discriminados:
Honorários (notário)
Contencioso e notariado

738,01 euros
50, 00 euros

10

9

-

Outros Castos
Os outros gastos, no exercicio findo em 3l de dezembro de 2O2O, referem-se a:
IVA suportado que n5o 6

dedutfvel

159,59 euros

Multa por entrega fora de prazo da declaraqSo infcio de atividade

... l5O,OO

EUTOS

lO

-

Eventos Subsequentes

Ap6s o encerramento do exerc(cio, e at6 a elaboragSo do presente relatorio, ndo se
registaram outros factos suscetlveis de modificar a situagSo relevada nas contas.

O Contabil ista Certificado

A DireESo

L-"1,-4)
126643385

Maria de Lurdes Rodrigues,
Presidente

15580
lsa

bel Salavisa, Vice-Presidente

Maria de F5tima Salgueir

l,

Vogal

Teresa Patricio, Vogal

4,*^KL
Pedro Costa, Vogal
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