
Departamento de Engenharia Química 

Objetivos para 2021 

 

Objetivos Resultados Chave Observações 

Implementação do 
MEPP nos cursos 
em que o DEQ 
participa e também 
nas UC transversais 
de Quimica e 
Quimica Geral 

Identificação das ações de 

implementação a desenvolver até 

31 de maio. 

 

Verificação do funcionamento no 

inicio do primeiro semestre, 

setembro de 2021 

 

Distribuição do 
Serviço docente no 
MEPP 2021/2022 

Planificação até 30 de abril de 

2021 

 

Definição de docentes 

responsáveis nas UC do DEQ até 

28 de fevereiro 

 

Definição das necessidades de 

pessoal docente não permanente 

para apoio ao ensino até 30 de 

março  

 

Definição da 
Estratégia de 
contratação/ 
progressão na 
carreira docente do 
DEQ 

Constituição do grupo de trabalho 

até 28 de fevereiro de fevereiro 

 

Estudo sobre as aposentações a 

ocorrer nos próximos 10 anos 

 

Delineação de uma estratégia  

Concluir a realização das 

atividades planeadas até 30 de 

julho 

 

Preparação vídeo de 
apresentação dos 
Novos Ciclos de 
Estudo do 
Departamento 

Constituição de grupos de trabalho  

 

 

Vídeos prontos para apresentação 

até 31 de maio 

 

  

Plano Estratégico 
do DEQ  

Criação de um grupo de trabalho 

para a sua definição até final de 

maio 2021 

 

Regulamento do 
DEQ 

Grupo de trabalho para a sua 

revisão até final de julho 2021 

 



Racionalização de 
espaço no DEQ  

1) Reanálise dos espaços 

atribuídos para gabinetes e 

Centros de Investigação, até ao 

final de julho.de 2021 

2) Política de atribuição de 

gabinetes a aposentados, até 

julho de 2021 

 

 

 
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. 

 


