
Prioridades Estratégicas Objetivos Operacionais Resultados-chave

Promover os cursos do departamento a nível nacional e 

internacional atráves das redes sociais e do contactos 

directos com escolas secundárias.

Aumento da atratividade para alunos com classificações 

elevadas. 

Aumentar a atratividade do departamento a estudantes 

internacionais. Aumento do número de estudantes ERASMUS

Promover a  disseminação online de eventos académicos do 

departmento (dissertações, teses, agregações) Aumento da visibilidade das actividades realizadas 

Explorar a ligação do DEEC ao setor económico, empresarial e 

industrial.

Incremento da supervisão de dissertações/teses em co-

supervisão com o tecido empresarial e indústrial

Estímulo interno à investigação

Reforçar o reconhecimento da avaliação de desempenho na 

distribuição do serviço docente

Continuar a iniciativa de engagement através dos seminários 

Luncheon, alargando-o ao exterior. Aumento da visibilidade das actividades realizadas no DEEC

Adequar o processo de scouting de novos docentes

Identificação de potenciais novos colaboradores com elevado 

track record

Reforçar a ligação a patrocinadores externos com vista à 

requalificação dos espaços lectivos Modernização de salas de aulas e laboratórios de ensino.

Prioridade 3: Social Engagement - Estimular a identidade do 

Técnico junto da sua comunidade e a marca Técnico nacional 

e internacionalmente

Prioridade 4: Recursos - Promover a sustentabilidade dos 

recursos humanos, financeira e ambiental
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Informação a incluir no PA IST:

Identificação de Objetivos Operacionais a atingir no ano 2022 enquadrados nas Prioridades Estratégicas;

Para cada um dos objetivos identificados sugere-se a especificação de 2 a 5 Resultados-chave (abordagem OKR – Objetives & Key Results).

Prioridade 2: Investigação, Desenvolvimento & Inovação - 

Reforçar a investigação nomeadamente para acelerar a 

solução dos problemas mais prementes da sociedade

Prioridade 1: Ensino e Aprendizagem - Proporcionar a melhor 

vivência e experiência de aprendizagem aos estudantes


