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Objetivos Operacionais e Resultados-chave de acordo com as Prioridades 

Estratégicas aprovadas em CG a 11-nov-2021 - DEMDEMDEMDEM 
 

 

Prioridades Estratégicas 2022 Objetivos Operacionais Resultados-chave 

Prioridade 1: Ensino e Aprendizagem - Proporcionar a 

melhor vivência e experiência de aprendizagem aos 

estudantes 

• Inclui toda a experiência no IST, desde o acolhimento e 

inclusão até à obtenção do diploma com particular 

ênfase na aprendizagem; 

• Inclui todos os elementos, das diferentes áreas, no 

reforço de uma aprendizagem que proporciona não só 

conhecimentos, como competências hard e soft, 

preparando os alunos para os desafios sociais e do 

mercado (preparar os nossos estudantes para vidas e 

carreiras produtivas, gratificantes e consequentes). 

Melhoria da qualidade e atratividade da 

oferta formativa do DEM 

Monitorização da implementação do 

MEPP  através de reuniões periódicas da 

coordenação de curso com delegados 

Monitorização da implementação do 

MEPP através de feedback dos docentes 

Relatório de análise sobre a 

implementação do MEPP 

Encontro informal entre docentes para 

partilha de boas práticas pedagógicas 

Organização de uma sessão de exposição 

dos alunos finalistas e dos núcleos de 

estudantes aos alunos dos 1º e 2º anos 

Prioridade 2: Investigação, Desenvolvimento & 

Inovação - Reforçar a investigação nomeadamente 

para acelerar a solução dos problemas mais 

prementes da sociedade 

• Inclui o estímulo e o apoio a todos os tipos de 

investigação, fundamental e aplicada; 

• Inclui a atividades de apoio e o fortalecimento das 

condições para o bom desempenho das atividades de 

investigação; 

• Tem particular ênfase a investigação que procura 

resolver problemas reais, com forte capacidade de 

transferência para a sociedade e estímulo 

empreendedor. 

Promoção e divulgação das atividades de 

I&D realizadas no DEM e centos de 

investigação associados 

Realização de um benchmark de áreas de 

investigação em universidades de referência 

Realização de seminários e workshops com 

peritos nacionais e internacionais 

Participação do Conselho Consultivo do DEM e 

de convidados da indústria no dia do 3º ciclo 

Realização do dia da indústria 
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Prioridade 3: Social Engagement - Estimular a 

identidade do Técnico junto da sua comunidade e a 

marca Técnico nacional e internacionalmente 

• Inclui atividades que promovam o engagement de 

alunos e trabalhadores; 
• Enriquecer o ambiente de ensino, de aprendizagem e de 

trabalho tornando-o mais inclusivo; 
• Providenciar oportunidades e recursos que facilitem o 

balanço entre a vida no Técnico e a família; 
• Inclui atividades que promovam o engagement de 

outros stakeholders (empresas, IPSS, Centros de 

Investigação, etc…) nacionais e internacionais; 
• Inclui atividades de branding, marketing, outreach, que 

promovam a marca Técnico. 

Conhecer e ser conhecido pela sociedade 

 

Manter atualizada em termos de estrutura e 

conteúdos a página web do DEM 

(português/inglês) 

Divulgação na página do DEM de projetos 

nacionais e internacionais, com impacto junto da 

sociedade, concluídos ou em desenvolvimento 

Produção profissional da imagem do DEM, 

padronizar modo de divulgação do DEM 

Promover a interação entre os funcionários 

docentes e não docentes do DEM 

Inclusão no dia do DEM de iniciativas que 

promovam a interação entre os funcionários 

(docentes e não docentes) do DEM, levando 

a que as pessoas se conheçam 

Realização de inquérito sobre a satisfação 

com o DEM  

Prioridade 4: Recursos - Promover a sustentabilidade 

dos recursos humanos, financeira e ambiental 
• Inclui atividades que promovam a otimização de 

recursos e captação de recursos financeiros, que 

ajudem a melhor a sustentabilidade financeira; 

• Promover uma cultura de transparência e rigor na 

gestão dos recursos; 

• Inclui atividades que reforcem o papel/impacto do 

Técnico a nível local, nacional e internacional, na 

sustentabilidade ambiental; 

• Inclui atividades que promovam a qualidade de vida e a 

qualidade do e no trabalho das pessoas; 

• Inclui digitalização; 

• Inclui atividades que promovam a sustentabilidade do 

Técnico ao nível dos seus recursos humanos e quadros. 

Promover a sustentabilidade energética e 

ambiental no DEM 

 

Identificação de medidas para promoção da 

sustentabilidade no DEM (e.g., economia no 

consumo de água, energia, papel) 

Monitorização da qualidade do ar nos espaços 

do DEM 

 

Aumentar e diversificar fontes de 

financiamento  

 

Identificar e implementar medidas de captação 

de financiamento vindo da sociedade 

 


