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Departamento de Engenharia e 

Ciências Nucleares 

Cumprimento dos objetivos e resultados-chave desenvolvidos 
em 2021 

A tabela encontra-se pré-preenchida com os elementos (objetivos e resultados-chave) que constam do 

Plano de Atividades IST 2021, devendo ser completada com a % de resultados-chave atingida e eventuais 

notas relevantes. A informação reportada irá constar do Relatório de Atividades IST 2021. 

Objetivos Resultados-chave % (*) Notas 

Criar e rever UCs 
enquadradas nos 
mestrados MCTPC e 
MPSR e em Minors 

Introdução no 
Sistema Fénix de 
todas as UCs até 
31 agosto 

100 Concluidas as UCs do 
MPSR. MCTPC adiado para 

2022 

Recolher os dados 
relativos às novas 
UCs de Minors até 
31 de março 

100  

Implementar a 
Comissão 
Científica do 
MCTPC até 31 
julho 

0 Adiado para 2022 

Preparar programa 
outreach 2021 

Constituição de 
grupo de trabalho, 
com membros das 
duas ACs do 
DECN, até 28 de 
fevereiro 

100 Grupo foi constituído (Isabel 

Paiva, Isabel Prudêncio, 

Joao Galamba, Laura 

Pereira, Nuno Pinhão, 

Katharina Lorenz, Filipa 

Mendes, Marta Almeida)  

 
Planear atividades 
até 31 março 

100  

Concluir a 
realização das 
atividades 
planeadas até 31 
dezembro 

90 As atividades efetuadas são: 
- Escola Virtual: Modificação 

de Materiais com Feixes de 

Iões (Radiate 28-30 April) 

- Participação na Semana de 

Física organizada pelo 

NFIST 25 e 31 de maio 

(patrocínio do DECN e 
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apresentação dos 

laboratórios de baixas 

temperaturas e campos 

magnéticos intensos e Lab. 

de Aceleradores e 

Tecnologias de Radiação) 

- Escola de verão PANO-
RAMA - EuroPean trAining 
NetwOrk on Rare eArth ele-
ments environMental trAns-
fer: from rock to human 
 (adiada para maio del 2022 

devido a pandemia COVID) 

- Participação na formação 

do Núcleo Português de 

Magnetismo 

- Preparação das novas 

páginas do departamento em 

curso  

- Webinar 

“Study@TécnicoLisboa” 

 

 
Preparação de 
brochuras de 
apresentação dos 
Ciclos de Estudo do 
Departamento e dos 
Minors 

Constituição do 
grupo de trabalho 
até 28 de fevereiro 

100  

Preparação do 
plano de trabalho e 
mapa de 
responsabilidades 
até 31 de março 

100  

Brochuras prontas 
até 30 de junho 

60 - brochuras do MPSR e dos 
Minors CNA e FM prontas e 

publicadas on-line 

(*) Se não iniciado - indicar 0%; se iniciado, mas não concluído - indicar percentagem de 

realização; se concluído - indicar 100% ou um valor superior, nas situações em que as 

expetativas foram superadas. 


