
Prioridades Estratégicas Objetivos Operacionais Resultados-chave

Preparar os alunos de Ambiente do IST para as profissões do 

futuro, cada vez mais abrangentes e multifacetadas, 

fortemente movidas pela inovação, criatividade e pensamento 

crítico, através do contacto com temáticas que não estão 

diretamente relacionadas com o currículo do curso.

Até ao final de 2022, avaliar a opinião sobre os "Minors" 

promovidos pela Plataforma pelos alunos e melhorar (e, se 

necessário, aumentar) a oferta destas unidades de ensino.

No âmbito da Iniciativa "Técnico Sustentável", promover as 

actividades dos projectos “Sustentabilidade no 

MEPP”,“Técnico faz a diferença!”, “Pensar Verde” e "Green 

Office IST".

No final de 2022, efectuar uma avaliação/balanço das 

actividades desenvolvidas tendo em conta a Prioridade 3 e 

estabelecer um Plano de Acção para 2023 com base nesta 

avaliação/balanço.

Fomentar a adesão de alunos séniores à oferta educativa e 

formativa na área do Ambiente do IST.

Até ao final de 2022, avaliar a opinião dos alunos sobre o 

Módulo "Sustentabilidade das Economias e dos Territórios: 

Energia, Água e Qualidade Ambiental", ministrado pela 

Plataforma no contexto da Formação para Séniores da ULisboa 

“Entender o Mundo no séc. XXI - Desenvolvimento 

Sustentável” - Universidade de Lisboa. Melhorar (e, se 

necessário, aumentar) a oferta de unidades de ensino 

similares.

Prioridade 2: Investigação, Desenvolvimento & Inovação - 

Reforçar a investigação nomeadamente para acelerar a solução 

dos problemas mais prementes da sociedade

Nada a assinalar. Nada a assinalar.

Prioridade 3: Social Engagement - Estimular a identidade do 

Técnico junto da sua comunidade e a marca Técnico nacional e 

internacionalmente

No âmbito da Iniciativa "Técnico Sustentável", promover as 

actividades dos projectos “Sustentabilidade no 

MEPP”,“Técnico faz a diferença!”, “Pensar Verde” e "Green 

Office IST".

No final de 2022, efectuar uma avaliação/balanço das 

actividades desenvolvidas tendo em conta a Prioridade 3 e 

estabelecer um Plano de Acção para 2023 com base nesta 

avaliação/balanço.

Prioridade 4: Recursos - Promover a sustentabilidade dos 

recursos humanos, financeira e ambiental

No âmbito da Iniciativa "Técnico Sustentável", promover as 

actividades dos projectos “Sustentabilidade no 

MEPP”,“Técnico faz a diferença!”, “Pensar Verde” e "Green 

Office IST".

No final de 2022, efectuar uma avaliação/balanço das 

actividades desenvolvidas tendo em conta a Prioridade 4 e 

estabelecer um Plano de Acção para 2023 com base nesta 

avaliação/balanço.
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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 1: Ensino e Aprendizagem - Proporcionar a melhor 

vivência e experiência de aprendizagem aos estudantes


