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Departamento de Engenharia 
Química 

Cumprimento dos objetivos e resultados-chave desenvolvidos 
em 2021 

A tabela encontra-se pré-preenchida com os elementos (objetivos e resultados-chave) que constam do 

Plano de Atividades IST 2021, devendo ser completada com a % de resultados-chave atingida e eventuais 

notas relevantes. A informação reportada irá constar do Relatório de Atividades IST 2021. 

Objetivos Resultados-chave % (*) Notas 

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

Identificação das 
ações de 
implementação a 
desenvolver até 31 
de maio. 

100  

Verificação do 
funcionamento no 
início do primeiro 
semestre, setembro 
de 2021 

100  

Distribuição do Serviço 
docente no MEPP 
2021/2022 

Planificação até 30 
de abril de 2021 

70 Concluído em julho 2021 

Definição de 
docentes 
responsáveis nas 
UC do DEQ até 28 
de fevereiro 

50 Feito em Abril 2021 

Definição das 
necessidades de 
pessoal docente 
não permanente 
para apoio ao 
ensino até 30 de 
março  

25 Feito em Maio 2021 

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

Constituição do 
grupo de trabalho 
até 28 de fevereiro  

100  

Estudo sobre as 
aposentações a 
ocorrer nos 
próximos 10 anos 

100 Para idade de reforma aos 
68, 69 e 70 anos 

Delineação de uma 
estratégia 

100 Nº. de docentes a contratar 
anualmente para atingir a 
meta ETI. 

Concluir a 
realização das 
atividades 
planeadas até 30 
de julho 

100  

Preparação vídeo de 
apresentação dos 

Constituição de 
grupos de trabalho  

100  
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Novos Ciclos de 
Estudo do 
Departamento 

Vídeos prontos 
para apresentação 
até 31 de maio 

100 Foram efetuados vídeos de 
apresentação dos novos 
cursos no “Isto é Técnico” 

Plano Estratégico do 
DEQ 

Criação de um 
grupo de trabalho 
para a sua 
definição até final 
de maio 2021 

40 A criação de um grupo de 
trabalho foi discutida em 
Conselho de Departamento e 
Comissão Executiva, mas 
ainda não foi nomeada. 

Regulamento do DEQ Grupo de trabalho 
para a sua revisão 
até final de julho 
2021 

0 Face ao arranque do MEPP 
não foi possível iniciar esta 
tarefa. 

Racionalização de 
espaço no DEQ 

1) Reanálise dos 
espaços atribuídos 
para gabinetes e 
Centros de 
Investigação, até 
ao final de julho de 
2021 

80 Foi feita uma análise dos 
espaços e encontra-se em 
discussão com os Centros 
de Investigação os termos 
finais do contrato de 
cedência dos espaços . 

2) Política de 
atribuição de 
gabinetes a 
aposentados, até 
julho de 2021 

90 Política preparada e 
discussão em Conselho de 
Departamento em Nov. de 
2021.Aplicação da resolução 
em curso. 

(*) Se não iniciado - indicar 0%; se iniciado, mas não concluído - indicar percentagem de 

realização; se concluído - indicar 100% ou um valor superior, nas situações em que as 

expetativas foram superadas. 


