2022
Plano de Atividades do IST
Plataforma de Nanotecnologia e Engenharia de Materiais
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).
Prioridades Estratégicas
Prioridade 1: Ensino e Aprendizagem - Proporcionar a melhor
vivência e experiência de aprendizagem aos estudantes

Objetivos Operacionais
Evolver o NEMat (Núcleo de Estudantes de Engenharia de
Materiais) nas atividades da IST-NM, apoiando também as
actividades desenvolvidas pelo NEMat.

Resultados-chave
- Apoiar as actividades do NEMat, nomeadamente as que
envolvem alunos do ensino secundário (Explora os Materiais)
- Envolver o NEMat na organização de um encontro científico
do IST-NM

Prioridade 2: Investigação, Desenvolvimento & Inovação Lançar novo website com informação sobre as competências e - Levantamento de competências e capacidade instalada até
Reforçar a investigação nomeadamente para acelerar a solução capacidades do Técnico na área dos Materiais, incluindo
março
dos problemas mais prementes da sociedade
informação sobre os recursos humanos e o equipamento
disponível, de forma a agregar e dar visibilidade a esta área
- Divulgação do novo website em maio
junto da sociedade e do tecido produtivo.
Promover a apresentação de projetos de investigação na área
dos Materiais envolvendo diferentes Unidades de I&D do
Técnico
Prioridade 3: Social Engagement - Estimular a identidade do
Divulgar a área de Materiais do Técnico junto de empresas e
Técnico junto da sua comunidade e a marca Técnico nacional e entidades públicas, promovendo o seu envolvimento
internacionalmente

- Identificação de empresas, entidades públicas e associações
setoriais relevantes para a área de Materiais, até março
- Divulgação às empresas, entidades públicas e associações
setoriais das competências e capacidade instalada na área de
Materiais do Técnico, bem como de oportunidades de
envolvimento nesta área, até junho

Prioridade 4: Recursos - Promover a sustentabilidade dos
recursos humanos, financeira e ambiental

