
Departamento de ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E 
COMPUTADORES - DEEC 

Objetivos para 2021 

Tabela preenchida com exemplos de objetivos e resultados chave a eliminar e preencher com 

Objetivos e resultados chave do Departamento para 2021 

Objetivos Resultados Chave Observações 

   

Aumentar a 

atratividade do 2º e 

3º ciclo dos cursos 

da responsabilidade 

do DEEC. 

Analisar com os coordenadores 

dos cursos a estratégia de 

captação de alunos externos ao 

IST, até 30 Abril. 

 

Preparação da campanha de 

divulgação da oferta letiva do 

DEEC, até 30 Junho. 

Requer o apoio Área de 

Comunicação, Imagem e 

Marketing (ACIM). 

Reforçar as ligações 

e relações do DEEC 

com a sociedade – 

Outreach. 

Constituição de uma comissão que 

explore a ligação do DEEC ao setor 

económico, empresarial e 

industrial, até 31 de Maio.  

 

Desenvolver em parceria com os 

institutos de investigação 

seminários e eventos sobre temas 

de relevância societal. 

Em colaboração com IT, ISR e 

INESC Id. 

Promover os seminários DEEC 

LuncheOn como meio de interação 

com o exterior, início em Março. 

 

Aumentar a 

qualificação dos 

trabalhadores 

técnicos e 

administrativos 

Realizar inquérito sobre 

qualificações e necessidades, até 

31 de Abril. 

  

Preparar plano para a transição 

digital e não presencial dos 

serviços de atendimento, até 30 de 

Setembro.  

 

Desenvolver plano de formação e 

qualificação, até 31 de Dezembro. 

 

Renovar a 

estratégia de 

comunicação e 

Implementar esquemas de 

divulgação massiva dos eventos do 

DEEC nas redes sociais, até 31 de 

Maio. 

 



divulgação do 

DEEC.  

Propor a modernização do website 

do departamento para uma solução 

mais dinâmica e flexível, até 31 de 

Dezembro. 

 

  

Renovação do corpo 

docente do DEEC 
Retomar o processo de scouting, 

até 31 de Março. 

 

 
Neste quadro preconiza-se que o Departamento, pondere os seus objetivos. Os objetivos 
apresentados são especificados em termos de resultados-chave (Objectives and Key-results – 
OKR): 

• Objetivos 2021  - identificar 3 a 4 objetivos novos para o Departamento. 
• Resultados-Chave  - para cada objetivo especificar 2 a 5 resultados-chave. Cada 

resultado-chave explicita a ação a decorrer, uma referência temporal e informação 
quantitativa necessária para a sua completa caraterização  

• Observações  - enquadrar o objetivo apresentado em termos do benefício esperado e 
dos recursos envolvidos. 

 


