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2. Objetivos operacionais e resultados-chave (informação a incluir no PA 
IST) 

Identificação de objetivos a atingir no ano 2022 en quadrados nas Prioridades Estratégicas. Para 

cada um dos objetivos identificados (recomenda-se e ntre 3 e 5), deverão ser especificados entre 2 

e 5 resultados-chave (abordagem OKR – Objetives & K ey Results). Adicionar linhas sempre que 

necessário. 

 

Prioridades 
Estratégicas  

Objetivos Operacionais Resultados-chave 

Prioridade 1 
Ensino e Aprendizagem 
 
Proporcionar a melhor 
vivência e experiência de 
aprendizagem aos 
estudantes 

Melhorar as condições 
de espaços de ensino 
e/ou salas de alunos 

Concluir a empreitada de 
reabilitação da ventilação do LOF 2 

até final de julho de 2022* 
Elaboração dos projetos de 

beneficiação das condições de 
funcionamento em pelo menos, 

500m2 de salas de aulas e/ou salas 
de estudo. 

 

Prioridade 2 
Investigação 
 
Desenvolvimento & 
Inovação - Reforçar a 
investigação 
nomeadamente para 
acelerar a solução dos 
problemas mais 
prementes da sociedade 

  

 

 

Prioridade 3 
Social Engagement 
 
Estimular a identidade do 
Técnico junto da sua 
comunidade e a marca 
Técnico nacional e 
internacionalmente 

Controlar o cumprimento 
do plano de trabalhos 

previsto para a 
construção do Técnico 
Innovation Center, de 

modo a garantir a 
conclusão dos trabalhos 

no final de março de 
2023 

Assegurar o cumprimento das metas 
estabelecidas no plano de trabalhos  

 
 

 

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

Melhorar a eficiência 
energéticas dos Campi 

do TagusPark e do CTN 

 

Obtenção da certificação energética 
dos Campi do CTN e do TagusPark 

no ano de 2022* 
 

 

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

Conclusão da execução 
física das obras 
aprovadas na 

candidatura do POSEUR 

Execução plena dos projectos e 
obras planeadas para o ano de 

2022 
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Prioridade 4 
Recursos 
 
Promover a 
sustentabilidade dos 
recursos humanos, 
financeira e ambiental 

Elaborar e apoiar as 
candidaturas para 

infraestruturas ao PRR 

Apoio e apresentação de 
candidatura ao PRR em 2022 

 

 

 

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

Aumentar o número de 
ações com envolvimento 
da comunidade IST no 
plano de realização da 

Iniciativa 
Sustentabilidade 

Técnico. 

Implementar 2 novas ações com o 
envolvimento da comunidade IST** 

 

 

 

*Dependente do orçamento que venha a ser aprovado 

**Dependente da afetação de recursos humanos à Iniciativa Sustentabilidade 

Técnico em 2022  


