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A2ES
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ARI
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O. Acad.
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SCI
s.d.
SIGQ
SOA
U.E.
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Apoio de emergência aos estudantes
Acordos Interinstitucionais
Área das Relações Internacionais
Acidentes de trabalho
Bolsa de Atividades de Apoio Social
Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos
Concurso Nacional de Acesso
Curso Técnico Superior Profissional
Departamento de Gestão Académica
Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência
Direção Geral do Ensino Superior
Departamento de Gestão Financeira
Departamento de Gestão do Património e Infraestruturas
Departamento de Gestão de Recursos Humanos
Desenvolvimento da investigação, transferência de tecnologia e conhecimento, e inovação
Departamento de Planeamento e Auditoria
Departamento de Tecnologias da Informação e Comunicação
Escola Superior Agrária de Coimbra
Escola Superior de Educação de Coimbra
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital
Docente Equivalente a Tempo Integral
Federação Académica de Desporto Universitário
Gabinete de Apoio ao Estudante
Gabinete da Qualidade
Investigação e Desenvolvimento
Investigação, Desenvolvimento e Inovação
Instituto de Investigação Aplicada
Índice de Duração
Instituições do Ensino Superior
Inovação e Empreendedorismo
Índice de Gravidade
Índice de Incidência
Instituto de Investigação Aplicada
Instituto Politécnico de Coimbra
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra
Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
Projetos de mobilidade individual em países do programa
Projetos de mobilidade individual em países parceiros
Projetos de Cooperação e Inovação
Indicador-chave de desempenho
Não aplicável
Observatório Académico
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Orçamento de Estado
Relações Internacionais
Sistema de Apoios à Modernização Administrativa
Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Coimbra
Serviços Centrais
Serviço de Compras e Aprovisionamento dos Serviços Centrais
Serviço de Comunicação e Imagem
Sem dados
Sistema Interno de Garantia da Qualidade
Saúde Ocupacional e Ambiental
União Europeia
Unidade Orgânica de Ensino
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UOI

Unidade Orgânica de Investigação
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Mensagem do Diretor
Este é o primeiro plano de atividades apresentado pela atual direção do Instituto de Investigação Aplicada
(i2A) após a publicação dos seus estatutos em Diário da República. A formalização legal da existência do
i2A, Unidade Orgânica de Investigação do IPC, trará também novos desafios e dinâmicas, a começar pela
constituição do seu Conselho Científico, onde a partir de agora estarão representadas todas as estruturas
de investigação do IPC e as suas Unidades Orgânicas. Contamos com esta nova reorganização para estar
mais próximo dos investigadores, das equipas, dos bolseiros e das UOs e perceber as suas maiores
dificuldades, constrangimentos e expectativas, auxiliando na resolução dos problemas e promovendo a
facilitação da informação.
Para o ano de 2021 pretendemos continuar o trabalho realizado com as várias Unidades Orgânicas
promovendo a investigação em todo o IPC. De acordo com o eixo estratégico 2 - Investigação e Inovação
de Excelência para a Sociedade os nossos principais objetivos continuam a ser:


Aumento da Produção Científica;



Promoção e Captação de Financiamento.

Relativamente ao primeiro ponto pretendemos colocar em funcionamento o novo Regulamento de Apoio
à Publicação Científica dos Professores e Investigadores do IPC bem como promover o atual Regulamento
de Apoio à Publicação Científica dos Estudantes do IPC. Na sequência do sucesso da primeira edição do
curso da Escola de Verão iremos promover, em colaboração com o CERNAS, a sua 2.ª edição, com
atividades presenciais de estudantes, docentes e investigadores. Iremos também lançar a iniciativa i2A
Lab Bootcamp, que pretende dar a conhecer os laboratórios e projetos de investigação aos estudantes do
IPC. Esta iniciativa permitirá que estes contactem com as equipas de I&D do i2A, com os laboratórios e
infraestruturas tecnológicas do IPC e com os projetos em curso.
No segundo ponto, a promoção e captação de financiamento, será feita através de candidaturas a
projetos nacionais e internacionais. O i2A organizará eventos de divulgação de oportunidades de
financiamento, no âmbito dos quais dará conta, à comunidade do IPC, das suas competências e do apoio
que poderá prestar na submissão e implementação de propostas e projetos de sucesso, ao nível dos mais
variados mecanismos de financiamento, nacionais e internacionais. Pretendemos incrementar o
desenvolvimento de projetos de I&D em parceria com empresas e instituições. Para isso iremos lançar o
i2A WebCycle, que será um ciclo de seminários online, que procura aproximar as equipas de investigação
sediadas no IPC da sociedade, nomeadamente dos stakeholders, das empresas e da sociedade civil.
Em 2021 queremos continuar a valorização dos laboratórios sediados no i2A, atribuindo um
financiamento base quer para o funcionamento quer para melhorias nos laboratórios. No entanto, iremos
também criar um incentivo adicional que apenas será atribuído se for atingida a meta proposta.
Para o ano de 2021 pretendemos melhorar o funcionamento interno dos serviços do i2A, reorganizando
o seu funcionamento tendo em consideração as restrições impostas pela pandemia, mas também com
uma melhor divisão e articulação das tarefas.
Assim, em 2021 continuaremos a trabalhar para que o i2A prossiga o seu caminho de afirmação como
Unidade Orgânica de Investigação de referência, promovendo a investigação aplicada, transferência de
conhecimento, prestação de serviços e formação avançada, afirmando nacional e internacionalmente a
investigação científica e aplicada do IPC. Para atingir os objetivos propostos neste documento contamos
com a colaboração de toda a comunidade do IPC.
Juntos erguemos sonhos
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Enquadramento estratégico
Missão, Visão e Valores Organizacionais
O i2A – Instituto de Investigação Aplicada é a Unidade Orgânica de Investigação (UOI) do Instituto
Politécnico de Coimbra (IPC), que dispõe, nos termos da lei, de autonomia estatutária, cultural, científica,
pedagógica, administrativa e disciplinar.
O i2A tem como visão afirmar nacional e internacionalmente a investigação científica do IPC e como
missão promover a investigação aplicada, a transferência de conhecimento, a prestação de serviços e a
formação avançada, fomentando a interdisciplinaridade entre áreas do saber e a agregação de equipas,
colaborando na concretização das decisões estratégicas do IPC em matéria de I&D.
Os valores fundamentais pelos quais se rege o i2A são a excelência, a interdisciplinaridade, a
sustentabilidade, a cooperação e a inovação.
A sistematização das atribuições e dos objetivos do i2A, determinam que a UOI vise, essencialmente:




Promover, estimular, apoiar e gerir atividades de investigação aplicada;
Contribuir para a racionalização e gestão integrada de recursos científicos;
Desenvolver investigação aplicada e a transferência de conhecimento e tecnologia para o tecido
industrial e a comunidade, para melhor desenvolver produtos, processos e serviços.

Com efeito, o i2A agrega todas as estruturas responsáveis pela realização de investigação científica do
IPC, nomeadamente:


Unidades de investigação e desenvolvimento (I&D), de natureza pública ou privada,
reconhecidas pela FCT, sediadas no IPC, como o Centro de Estudos de Recursos Naturais,
Ambiente e Sociedade (CERNAS);



Unidades de Investigação e Desenvolvimento (I&D), não reconhecidas pela FCT, sediadas no IPC,
como o Centro de Desenvolvimento do Potencial Humano (CDPH);



Laboratórios de I&D integrados no IPC, como o Laboratório de Biomecânica Aplicada (LBA); o
Laboratório de Ciências Aplicadas à Saúde (LABINSAÚDE); o Laboratório de Computação de
Elevado Desempenho (LACED); o Laboratório ROBOCORP; o Laboratório de Soluções Industriais
Sustentáveis (SISUS); e o Laboratório de Valorização de Recursos Endógenos e Naturais
(VALOREN).



Polos de unidades de I&D de natureza pública ou privada, reconhecidas pela FCT, sediadas
noutras Instituições, como o Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação em Turismo
(CiTUR) e o Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra (CEF – UC);



Grupos de investigação, organizados em função de objetivos de investigação/prestação de
serviços específicos e cuja missão se enquadre no âmbito da missão e atribuições do i2A, como
o Núcleo de Investigação em Educação, Formação e Intervenção (NIEFI); a Unidade de
Investigação Aplicada em Ciências do Desporto (UNICID) e o Núcleo de Investigação em Ciências
Sociais e Humanas (NICSH);



Núcleo de bolseiros de investigação;



Investigadores individuais.

Orientação programática
O plano de atividades do IPC articula-se com os objetivos programáticos, estruturados em 6 eixos, para o
período 2017-2021. Na orientação programática de enquadramento, para cada objetivo programático
foram definidas linhas orientadoras a que se associaram iniciativas programáticas, metas e indicadores
de monitorização.
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As Unidades Orgânicas definiram também elas objetivos programáticos para o quadriénio, compatíveis
com os 6 eixos programáticos do IPC.
Em 2021, o plano de atividades inclui também no eixo 3 um objetivo operacional associado à
reorganização dos serviços.

FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Processo de Ensinoaprendizagem

Oferta Formativa

Empregabilidade

Captação de Estudantes
Nacionais e
Internacionais

Comunicação e
Reconhecimento
Institucional

Qualidade

Sustentabilidade
Financeira

Transferência de
Conhecimento para a
Sociedade

Produção Científica

Atração e Retenção de
Talentos

Responsabilidade Social e
Solidariedade

EIXO 1

EIXO 2

EIXO 3

EIXO 4

EIXO 5

EIXO 6

Qualidade e Inovação
no Ensino

Investigação e
Inovação de
Excelência para a
Sociedade

Infraestruturas e
Recursos

Campi Sustentável e
Saudável

Promoção da
Notoriedade do IPC

Acção Social

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Aumentar a produção
cientifica

Optimizar os espaços
físicos e modernizar
instalações e
equipamentos

Politécnico
+Sustentável

Unificação e
construção da marca
Politecnico de
Coimbra

Promover um modelo de
organização adequado à
missão dos SASIPC

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Promover o sucesso
académico

Promover a inovação, o
empreendedorismo e a
transferência do
conhecimento

Promover a
transformação digital
e a desmaterialização

Saúde ocupacional

Residências

Ajustar a oferta
formativa às
tendências do
mercado

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Aumentar a captação
de estudantes
(nacionais e
internacionais)

Ligação à comunidade
e desenvolvimento do
território

Promover a
valorização dos
profissionais

Actividade fisica e
desportiva

Cantinas e cafetarias

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Promover a
empregabilidade dos
diplomados

Promoção e captação
de financiamento

Outros apoios sociais

Objetivo
Implementar o
Sistema Interno de
Garantia da Qualidade
Objetivo
Reforçar a
internacionalização

INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO - KPIs

PLANO ORIENTADOR DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Figura 1 – Orientação programática 2017-2021

11

Atividades previstas para 2021
Eixo 1 - Qualidade e Inovação no Ensino
Objetivo 1 - Reforç ar a Internacionalizaç ão
Alinhamento com os objetivos do plano de atividades do IPC

Objetivo do plano de atividades do IPC com o qual o objetivo se alinha

6

Objetivo específico da unidade orgânica

Metas a atingir em 2021
1.1. ERASMUS+
Quadro 1 - Indicadores e metas para o programa ERASMUS+

Indicador

Histórico

Meta
PA 2021

Período/ valor

Período/ valor

2018/2019**

2020/2021

0

1

2018/2019**

2021

0

1

UO

Indicador 6.3.4 - N.º de trabalhadores (docentes e não docentes) em
mobilidade outgoing ERASMUS no ano letivo
N.º total de trabalhadores (docentes e não docentes) em mobilidade
outgoing ERASMUS no ano letivo
Indicador 6.3.7 - N.º de fluxos de mobilidade outgoing e incoming com
países fora da UE no âmbito do subprograma ICM no ano letivo
N.º de fluxos de mobilidade outgoing e incoming com países fora da UE
no âmbito do subprograma ICM no ano letivo
* Fonte: Relatório DGA 1º Semestre 2020
** Fonte: Relatório de Atividades 2019
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i2A

i2A

Descrição das ações a desenvolver em 2021

Ação:

Ação de sensibilização de investigadores e trabalhadores não docentes para a
importância da participação em mobilidade outgoing

UO/Serviço Responsável

SC

ESAC

ESEC

ESTESC

ESTGOH

ISCAC

ISEC

i2A

Assinalar com "x"

Descrição:

SASIPC

x

Em articulação com o Gabinete de Relações Internacionais do IPC, o i2A promoverá uma
pequena ação de sensibilização de investigadores e trabalhadores não docentes para a
importância da participação em mobilidade outgoing, nomeadamente ao nível do
programa ERASMUS+ ou outros.
Pela apresentação de alguns casos internos de mobilidade outgoing, com indicação
dos eventuais países e instituições de destino e planos de trabalho, o GRI e o i2A
procurarão incentivar e mobilizar os investigadores e trabalhadores não docentes à
participação.
Descrição sucinta da ação

Ação desenvolvida no
âmbito da(s) linha(s)
orientadora (s)

Número de estudantes de outros países
Origem dos novos estudantes de outros países
ERASMUS +, ou outros programas
x

Investigadores / Trabalhadores não docentes em mobilidade outgoing

Assinalar com "x"
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Eixo 2 - Investigação e Inovação de Excelência para a Sociedade
Objetivo 2 - Aumentar a produção científica
Alinhamento com os objetivos do plano de atividades do IPC

Objetivo do plano de atividades do IPC com o qual o objetivo se alinha
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Objetivo específico da unidade orgânica

Metas a atingir em 2021
2.1. Publicações científicas com revisão pelos pares
Quadro 2 – Indicadores e metas para as publicações científicas com revisão pelos pares

Indicador

UO

Indicador 7.1.1 - Nº de publicações indexadas na Scopus
Nº de publicações indexadas na Scopus no período de referência

i2A

Indicador 7.1.2 - % de publicações indexadas na Scopus no primeiro
quartil do ranking Scimago
Q1 SIR IBER

i2A

Indicador 7.1.3 - % de publicações indexadas na Scopus no top 10% das
revistas mais citadas na respetiva área científica
Exc SIR IBER

i2A

Indicador 7.1.4 - % de publicações no top 10% de artigos mais citados
Ewl SIR IBER

i2A

Histórico*

Meta
PA 2021

Período/ valor

Período/ valor

2019

2021

365

370

2019

SIR IBER 2021

29,1%

30,0%

2019

SIR IBER 2021

10,2%

10,5%

2019

SIR IBER 2021

3,1%

3,2%

* Fonte: Relatório de Atividades 2019

2.2. Promoção da divulgação das atividades de investigação
Quadro 3 – Indicadores e metas para a promoção e divulgação das atividades de investigação

Indicador

Histórico

Meta
PA 2021

Período/ valor

Período/ valor

2019*

2021

s.d.

12

2019

2021

s.d.

30**

2019*

2021

1

3

UO

Indicador 7.2.1 - Ações de divulgação de oportunidades de financiamento
e produção de newsletters
N.º de ações de divulgação de oportunidades de financiamento e
produção de newsletters no período de referência

i2A

Indicador 7.2.2 - Nº de participações em congressos internacionais com
indexação Scopus
Nº de participações em congressos internacionais com indexação
Scopus no período de referência
Indicador 7.2.3 - Nº de eventos de divulgação e promoção de atividades
de I&D do IPC

i2A

i2A

Nº de eventos de divulgação e promoção de atividades
de I&D do IPC no período de referência
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* Fonte: Relatório de Atividades 2019
** Nº de participações em congressos internacionais com indexação Scopus no período de referência, apoiados pelo i2A ao abrigo
do Regulamento de Apoio à Publicação Científica dos Estudantes do IPC, do Regulamento de Apoio dos Professores e Investigadores
do IPC e projetos geridos pelo i2A.

2.3. Acreditação de unidades de I&D na FCT
Indicador

UO

Indicador 7.3.1 - N.º de polos de unidades I&D acreditados pela FCT
criados no I2a
N.º de polos de unidades I&D criadas no i2A no período de referência

i2A

Indicador 7.3.2 - N.º de centros acreditados na FCT
N.º de centros acreditados na FCT até ao final do período de referência

i2A

Histórico

Meta
PA 2021

Período/ valor
2019*

Período/ valor
2021

2

1

2019*

2021

1

0

* Fonte: Relatório de Atividades 2019

2.4. Participação de estudantes em atividades de DIT&I
Quadro 4 – Indicadores e metas para a participação de estudantes em atividades de DIT&I

Indicador

Histórico

Meta
PA 2021

Período/ valor

Período/ valor

2019*

2021

s.d.

3**

2019

2021

s.d.

15***

UO

Indicador 7.4.1 - N.º de estudantes como autores em artigos científicos
com indexação Scopus, no âmbito da sua participação em
projetos/estágios/teses/UC de investigação
N.º de estudantes como autores em artigos científicos com indexação
Scopus, no âmbito da sua participação em projetos/estágios/teses/UC
de investigação no período de referência.

i2A

Indicador 7.4.2 - N.º de estudantes como autores de comunicações em
eventos científicos no âmbito da sua participação em
projetos/estágios/teses/UC de investigação
N.º de estudantes como autores de comunicações em eventos
científicos no âmbito da sua participação em projetos/ estágios/ teses/
UC de investigação no período de referência

i2A

* Fonte: Relatório de Atividades 2019
** N.º de estudantes como autores em artigos científicos em revistas com indexação Scopus, no âmbito da sua participação em
projetos/ estágios/teses/UC de investigação no período de referência, apoiados pelo i2A.
*** N.º de estudantes como autores de comunicações em eventos científicos no âmbito da sua participação em projetos/ estágios/
teses/ UC de investigação no período de referência, apoiados pelo i2A.

2.5. Desenvolvimento de projetos de I&D em parceria com empresas ou IES
Quadro 5 - Indicadores e metas para o desenvolvimento de projetos de I&D em parceria com empresas ou IES

Indicador

Histórico*

Meta
PA 2021

Período/ valor

Período/ valor

2019*

2021

UO

Indicador 7.5.1 - N.º de projetos de I&D em copromoção com empresas
e/ou outras instituições de ensino superior aprovados

15

N.º de projetos de I&D em copromoção com empresas e/ou outras
instituições de ensino superior aprovados no período de referência

6

≥5

Indicador 7.5.2 - Nº de projetos de I&D com colaboração de várias UO do
IPC aprovados

2019

2021

0

≥1

Nº de projetos de I&D com colaboração de várias UO do IPC aprovados
no período de referência
* Fonte: Relatório de Atividades 2019

2.6. Doutorandos no Politécnico de Coimbra
Quadro 6 – Indicadores e metas para os doutorandos no Politécnico de Coimbra

Indicador

Histórico

Meta
PA 2021

Período/ valor

Período/ valor

2019*

2021

s.d.

10**

2019*

2021

s.d.

6***

UO

Indicador 7.6.1 - Nº de doutorandos orientados por professores e
investigadores do Politécnico de Coimbra
Nº de doutorandos orientados por professores e investigadores do
Politécnico de Coimbra, no período de referência

i2A

Indicador 7.6.2 - N.º de doutorandos a realizarem os seus trabalhos de
investigação no Politécnico de Coimbra
N.º de doutorandos a realizarem os seus trabalhos de investigação no
Politécnico de Coimbra no período de referência

i2A

* Fonte: Relatório de Atividades 2019
** Nº de doutorandos orientados por professores e investigadores pertencentes às estruturas de investigação do i2A, no período
de referência
*** N.º de doutorandos a realizarem os seus trabalhos de investigação pertencentes às estruturas de investigação do i2A, no
período de referência
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Workshops de escrita científica para estudantes, docentes/investigadores do IPC

Ação:

Nome da ação
UO/Serviço Responsável

SC

ESAC

ESEC

ESTESC

ESTGOH

ISCAC

ISEC

Assinalar com "x"

Descrição:

i2A

SASIPC

x
O i2A propõe-se levar a cabo dois workshops alusivos à temática da escrita científica, dirigidos a
estudantes, docentes/investigadores do IPC, nos quais serão abordados aspetos como a escolha
dos meios de publicação; otimização e capitalização de dados de investigação; pesquisa, citações
e referenciação bibliográfica, etc.
Nestes workshops o i2A propõe-se apresentar os Regulamentos de Apoio à Publicação Científica
dos Professores e Investigadores do Politécnico De Coimbra e de Apoio à Publicação Científica
dos Estudantes do Instituto Politécnico de Coimbra. Para além da apresentação dos referidos
regulamentos, serão apresentadas as Normas para afiliação do IPC e promover-se-á um espaço
de perguntas e respostas.
Serão também convidados a participar, os estudantes que tenham tido o apoio com o intuito de
prestarem o seu testemunho e de apresentarem o seu trabalho por toda a comunidade do IPC.
Para obviar eventuais problemas relacionados com a aglomeração de participantes num mesmo
espaço físico, as referidas sessões poderão decorrer online.
Descrição sucinta da ação

Ação desenvolvida no
âmbito da(s) linha(s)
orientadora (s)

x

Publicações científicas com revisão pelos pares

x

Promoção da divulgação das atividades de investigação
Acreditação de unidades de I&D na FCT

x

Participação de estudantes em atividades de DIT&I
Desenvolvimento de projetos de I&D em parceria com empresas ou IES
Doutorandos no Politécnico de Coimbra
Outras

Assinalar com "x"

Ação:

Implementação da iniciativa i2A WebCycle
Nome da ação

UO/Serviço Responsável

SC

ESAC

ESEC

ESTESC

ESTGOH

ISCAC

Assinalar com "x"

Descrição:

ISEC

i2A

No atual contexto pandémico em que os contactos sociais devem ser evitados, o i2A lança um ciclo
de seminários digitais, que procuram aproximar as suas equipas de investigação da sociedade,
nomeadamente dos stakeholders setoriais, das empresas / instituições e da sociedade civil.
Com este ciclo de eventos, o i2A procura promover o debate integrado, com foco em problemas
concretos, para além de dar a conhecer os seus recursos e trabalhos/projetos em curso. Não
obstante a especificidade das temáticas em causa, o princípio basilar do evento incidirá na
importância da articulação entre as Instituições de Ensino Superior (IES) e a sociedade em geral,
em matéria de conhecimento gerado mutuamente, da resolução de problemas e de novas
oportunidades de desenvolvimento.
Procurando chegar e captar a atenção de um leque muito alargado de interessados, os webinars,
de curta duração, apresentam uma estrutura simples, assente em apresentações curtas e no
debate descontraído entre os intervenientes. Neste contexto, a participação à distância, pela
audiência, será estabelecida com recurso a um mecanismo de chat.
O evento deverá envolver, no máximo, 3 oradores e uma duração máxima de 1h00m / 1h30m. Os
oradores deverão ser: um investigador (IPC); e preferencialmente um representante de uma
instituição setorial e um empresário / beneficiário da sociedade civil.
Em 2021 serão organizados três webinars, subordinados a diferentes temáticas.
Descrição sucinta da ação

Ação desenvolvida no
âmbito da(s) linha(s)
orientadora (s)

Publicações científicas com revisão pelos pares
x

Promoção da divulgação das atividades de investigação
Acreditação de unidades de I&D na FCT
Participação de estudantes em atividades de DIT&I

x
Assinalar com "x"

SASIPC

x

Desenvolvimento de projetos de I&D em parceria com empresas ou IES
Doutorandos no Politécnico de Coimbra
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Outras

2.ª Edição do Curso de Verão Investigação para a Sustentabilidade e o Desenvolvimento

Ação:

Nome da ação
UO/Serviço Responsável

SC

ESAC

ESEC

ESTESC

ESTGOH

ISCAC

ISEC

Assinalar com "x"

Descrição:

i2A

SASIPC

x
Na sequência do sucesso da primeira edição do curso, realizada em 2020, com o apoio da FCT, o
i2A promoverá, em articulação com o CERNAS e as outras unidades / grupos de I&D da instituição,
a 2.ª edição da Escola de Verão, com atividades presenciais de estudantes, docentes e
investigadores.
O curso de formação incide nas múltiplas dimensões da sustentabilidade (social, tecnológica,
económica e ambiental) e procura dotar os formandos com competências para usar a IC&DT para
desenvolver soluções inovadoras para mitigar e resolver desequilíbrios e problemas associados,
entre outros aspetos, a fenómenos extremos, de forte impacto na sociedade, como a atual
pandemia COVID-19. Os formandos beneficiarão das dinâmicas de trabalho das equipas de
investigação dos mais de 40 projetos em curso (FCT; SI I&DT do Portugal2020, PDR, LIFE, INTERREG,
H2020) e das infraestruturas de investigação da instituição, nomeadamente dos seus laboratórios.
O plano do curso contempla 3 módulos presenciais, com contacto direto dos formandos com as
equipas do IPC:
Módulo 1- formação teórico-prática em sala/laboratório, ministrada por doutorados.
Módulo 2- consolidação da aquisição de competências através de estágios práticos orientados por
doutorados, que os integrarão em projetos em curso.
Módulo 3- seminários para aprofundar temas específicos e ensinar competências de tratamento
da informação e análise dos resultados para promover, divulgar e disseminar o saber gerado.
A definição concreta da estrutura e logística do presente evento poderá depender da
disponibilidade de financiamento por parte da FCT e do n.º de interessados, tendo apenas, e desde
já, como ponto de partida e de viabilidade um n.º mínimo de 15 inscritos.
Descrição sucinta da ação

Ação desenvolvida no
âmbito da(s) linha(s)
orientadora (s)

Publicações científicas com revisão pelos pares
x

Promoção da divulgação das atividades de investigação
Acreditação de unidades de I&D na FCT

x

Participação de estudantes em atividades de DIT&I
Desenvolvimento de projetos de I&D em parceria com empresas ou IES
Doutorandos no Politécnico de Coimbra
Outras

Assinalar com "x"

Iniciativa de aproximação da IDT&I do IPC aos estudantes da instituição “i2A Lab Bootcamp”

Ação:

Nome da ação
UO/Serviço Responsável

SC

ESAC

ESEC

ESTESC

Assinalar com "x"

Descrição:

ESTGOH

ISCAC

ISEC

i2A

SASIPC

x
Com a iniciativa i2A Lab Bootcamp, o i2A pretende de uma forma direta dar a conhecer a IDT&I
levada a cabo na instituição aos estudantes do IPC. Esta iniciativa permitirá que estes contactem
com as equipas de I&D do i2A, com os laboratórios e infraestruturas tecnológicas do IPC e com os
projetos em curso.
O i2A Lab Bootcamp consistirá num conjunto de várias iniciativas, como palestras, visitas e/ou
experiências em laboratório, num contexto muito prático e descontraído que capte a atenção
dos estudantes para a importância da I&D no âmbito da sua formação.
Numa lógica de otimização de tempo e recursos, o i2A Lab Bootcamp poderá ser realizado em
articulação com outras atividades direcionadas para os estudantes, como a realização dos
Workshops sobre Escrita Científica.
Em termos práticos, ainda que a estrutura de base do evento se pretenda idêntica, a iniciativa
ocorrerá em quatro UOE distintas e procurará ir de encontro às especificidades técnico-
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científicas dos cursos ministrados e dos eventos direcionados para os estudantes que aí possam
ocorrer.
Descrição sucinta da ação
Ação desenvolvida no
âmbito da(s) linha(s)
orientadora (s)

Publicações científicas com revisão pelos pares
x

Promoção da divulgação das atividades de investigação
Acreditação de unidades de I&D na FCT

x

Participação de estudantes em atividades de DIT&I
Desenvolvimento de projetos de I&D em parceria com empresas ou IES
Doutorandos no Politécnico de Coimbra
Outras

Assinalar com "x"

Produção de Newsletters e divulgação de oportunidades de financiamento

Ação:

Nome da ação
UO/Serviço Responsável

SC

ESAC

ESEC

ESTESC

ESTGOH

ISCAC

ISEC

Assinalar com "x"

Descrição:

i2A

SASIPC

x
No decurso de 2021, o i2A disseminará, mensalmente, pelas mailing lists do IPC, para toda a
comunidade da instituição, uma newsletter com a sistematização das principais oportunidades
de financiamento em vigor. A Newsletter do i2A possibilitará ainda a disseminação de eventos,
estágios, oportunidades de formação avançada e outras que se justifiquem no âmbito da missão
da UOI. Não obstante, sempre que necessário e urgente, o i2A recorrer-se-á das referidas mailing
lists e de outras formas de contacto direto com os investigadores e suas equipas.
O i2A organizará ainda eventos de divulgação de oportunidades de financiamento, no âmbito dos
quais dará conta, à comunidade do IPC, das suas competências e do apoio que poderá prestar na
submissão e implementação de propostas e projetos de sucesso, ao nível dos mais variados
mecanismos de financiamento, nacionais e internacionais.
Para obviar eventuais problemas relacionados com a aglomeração de participantes num mesmo
espaço físico, as referidas sessões poderão decorrer online.
Descrição sucinta da ação

Ação desenvolvida no
âmbito da(s) linha(s)
orientadora (s)

Publicações científicas com revisão pelos pares
x

Promoção da divulgação das atividades de investigação
Acreditação de unidades de I&D na FCT
Participação de estudantes em atividades de DIT&I

x

Desenvolvimento de projetos de I&D em parceria com empresas ou IES
Doutorandos no Politécnico de Coimbra
Outras

Assinalar com "x"

Ação:

Submissão de candidaturas em diferentes mecanismos de financiamento
Nome da ação

UO/Serviço Responsável

SC

ESAC

ESEC

ESTESC

Assinalar com "x"

Descrição:

ESTGOH

ISCAC

ISEC

IIA

SASIPC

x
Tendo por base um processo contínuo de recolha de ideias entre os docentes/investigadores do
IPC, o i2A apoiará a comunidade científica da instituição no enquadramento das mesmas para
financiamento, assim como nos processos de candidatura. Não obstante a atual fase de transição
entre programas de apoio, a nível nacional será dada especial atenção ao Programa Operacional
Competitividade e Internacionalização (COMPETE 2020) e ao Programa Operacional Regional do
Centro (Centro 2020). No plano internacional o enfoque incidirá no programa comunitário
Horizonte 2020, para além dos Programas LIFE e INTERREG.
Não obstante o carácter marcadamente aplicado de grande parte das candidaturas, será dada
particular atenção a mecanismos/linhas de financiamento de carácter estratégico transversal e
integrado, que possibilitem ao IPC dar resposta ao atual paradigma de uma maior aproximação
às empresas e à sociedade.
Descrição sucinta da ação
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Ação desenvolvida no
âmbito da(s) linha(s)
orientadora (s)

Publicações científicas com revisão pelos pares
Promoção da divulgação das atividades de investigação
Acreditação de unidades de I&D na FCT
Participação de estudantes em atividades de DIT&I
x

Desenvolvimento de projetos de I&D em parceria com empresas ou IES
Doutorandos no Politécnico de Coimbra

Assinalar com "x"

x

Outras: Promoção da colaboração entre as equipas de investigação das várias OU

Ações de esclarecimento sobre procedimentos administrativos dos projetos de investigação
geridos pelo i2A

Ação:

Nome da ação
UO/Serviço Responsável

SC

ESAC

ESEC

ESTESC

ESTGOH

ISCAC

ISEC

Assinalar com "x"

Descrição:

i2A

SASIPC

x
Tendo por base um processo contínuo de melhoria e celeridade dos fluxos de informação
necessária à boa execução os projetos de investigação, o i2A promoverá sessões de
esclarecimento em formato online com o intuito de dar a conhecer os fluxos de informação
necessários para as várias tipologias de despesa, os impressos atualizados necessários e os locais
onde podem ser retirados, a informação requerida e obrigatória nesses impressos, etc.
Estas sessões têm como objetivo evitar os atrasos dos procedimentos e devolução sistemática
dos processos. O i2A envidará esforços para que participem representantes do DGF, DGRH e S.
Aprovisionamento quer para prestarem esclarecimentos aos investigadores quer para se
aperceberem das suas principais dificuldades.
Descrição sucinta da ação

Ação desenvolvida no
âmbito da(s) linha(s)
orientadora (s)

Publicações científicas com revisão pelos pares
Promoção da divulgação das atividades de investigação
Acreditação de unidades de I&D na FCT
Participação de estudantes em atividades de DIT&I
Desenvolvimento de projetos de I&D em parceria com empresas ou IES
Doutorandos no Politécnico de Coimbra

Assinalar com "x"

x

Outras: Melhoria e simplificação dos processos administrativos associados à execução
financeira dos projetos de I&D

Promoção da formalização de novos polos de unidades I&D no i2A

Ação:

Nome da ação
UO/Serviço Responsável

SC

ESAC

ESEC

ESTESC

ESTGOH

ISCAC

Assinalar com "x"

Descrição:

ISEC

i2A

Atendendo ao número bastante expressivo de investigadores do IPC integrados em unidades de
I&D externas à instituição, no âmbito de desenvolvimentos anteriores, o i2A envidará esforços
em colaboração estreita com a Presidência do IPC, no sentido de formalizar a criação dos polos
desses centros de investigação com maior número de investigadores do IPC a eles associados.
Para tal, promoverá reuniões envolvendo representantes internos e externos das referidas
unidades de I&D, para definição concreta dos termos e regras do envolvimento institucional das
partes.

Descrição sucinta da ação
Ação desenvolvida no
âmbito da(s) linha(s)
orientadora (s)

Publicações científicas com revisão pelos pares
Promoção da divulgação das atividades de investigação
Acreditação de unidades de I&D na FCT
Participação de estudantes em atividades de DIT&I
Desenvolvimento de projetos de I&D em parceria com empresas ou IES

Assinalar com "x"

SASIPC

x

Doutorandos no Politécnico de Coimbra
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X

Outras: Promoção da formalização de novos polos de unidades I&D criadas no i2A

Dinamização para a criação de núcleos de I&D no i2A

Ação:

Nome da ação
UO/Serviço Responsável

SC

ESAC

ESEC

ESTESC

ESTGOH

ISCAC

ISEC

Assinalar com "x"

Descrição:

i2A

SASIPC

x
Considerando anteriores manifestações de interesse por parte de grupos de investigadores que
têm tido sucesso na captação de financiamento no âmbito de projetos de I&DT em copromoção
empresarial, o i2A assumirá as necessárias diligências atinentes aos contactos com esses
investigadores e à eventual formalização da constituição desses Núcleos de I&D no i2A,
acautelando a sua representação em sede de Conselho Científico da UOI.

Descrição sucinta da ação
Ação desenvolvida no
âmbito da(s) linha(s)
orientadora (s)

Publicações científicas com revisão pelos pares
Promoção da divulgação das atividades de investigação
Acreditação de unidades de I&D na FCT
Participação de estudantes em atividades de DIT&I
Desenvolvimento de projetos de I&D em parceria com empresas ou IES
Doutorandos no Politécnico de Coimbra

Assinalar com "x"

X

Outras: Formalização de novos núcleos de I&D criadas no I2a.

(…) 1 quadro por ação a desenvolver
NOTA:
Para que em sede de relatório de atividades seja possível aferir a prossecução das metas propostas será necessário, sempre
que aplicável, explicitar as ações previstas associadas e organizar as atividades de forma a possibilitar a recolha sistemática da
informação subjacente. Assim:
Existindo forte condicionamento à realização de ações que impliquem aglomeração de pessoas e/ou deslocações,
algumas metas poderão estar também condicionadas, o que poderá ser referido no plano de atividades, devendo,
nesse caso, descrever-se de forma sucinta as ações previstas para obviar tais dificuldades e minimizar o risco
associado;
No âmbito do indicador 7.2.1 - Ações de divulgação de oportunidades de financiamento e produção de newsletters
deverão ser explicitadas as ações previstas e a(s) UO promotora(s). Durante o ano deverá promover-se a recolha
sistemática desta informação, de forma a que no reporte em sede de Relatório de Atividades seja possível elencar
as ações desenvolvidas, as UO promotoras e as datas da realização das mesmas;
No âmbito do indicador 7.2.2 - Nº de participações em congressos internacionais com indexação Scopus sugere-se
a promoção da recolha sistemática de informação de forma a que em sede de reporte seja possível explicitar os
congressos que contaram com as participações reportadas e a(s) UO a que os participantes estão afetos;
No âmbito do indicador 7.2.3 - Nº de eventos de divulgação e promoção de atividades de I&D do IPC sugere-se a
promoção da recolha sistemática de informação de forma a que em sede de reporte seja possível explicitar os
eventos realizados, a identificação da(s) UO promotora(s) e as datas em que os mesmos se realizaram;
No âmbito do indicador 7.3.1 N.º de polos de unidades I&D acreditados pela FCT criados no I2a sugere-se a
especificação dos polos previstos e a promoção da recolha sistemática de informação de forma a que em sede de
reporte sejam especificados os polos criados;
No âmbito do indicador 7.3.2 - N.º de centros acreditados na FCT sugere-se a especificação dos centros previstos e
a promoção da recolha sistemática de informação de forma a que em sede de reporte sejam especificados os
centros acreditados;
No âmbito do indicador 7.4.1 - N.º de estudantes como autores em artigos científicos com indexação Scopus, no
âmbito da sua participação em projetos/estágios/teses/UC de investigação sugere-se que sejam desenvolvidos
mecanismos de reporte com o apoio de meios informáticos e a colaboração das UOE;
No âmbito do indicador 7.4.2 - N.º de estudantes como autores de comunicações em eventos científicos no âmbito
da sua participação em projetos/estágios/teses/UC de investigação sugere-se que sejam desenvolvidos
mecanismos de reporte com o apoio de meios informáticos e a colaboração das UOE;
No âmbito do indicador 7.5.1 - N.º de projetos de I&D em copromoção com empresas e/ou outras instituições de
ensino superior aprovados sugere-se a promoção da recolha sistemática de informação de forma a que em sede de
reporte sejam elencados os projectos de I&D aprovados no período de referência e a(s) entidades envolvidas(s);
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-

-

-

No âmbito do indicador 7.5.2 - Nº de projetos de I&D com colaboração de várias UO do IPC aprovados sugere-se a
promoção da recolha sistemática de informação de forma a que em sede de reporte sejam elencados os projectos
de I&D aprovados no período de referência e a(s) UO envolvida(s);
No âmbito do indicador 7.6.1 - Nº de doutorandos orientados por professores e investigadores do Politécnico de
Coimbra sugere-se a promoção da recolha sistemática de informação de forma a que em sede de reporte sejam
elencados os orientadores segundo a UO a que estão vinculados e o n.º de doutorandos por si orientados;
No âmbito do indicador 7.6.2 - N.º de doutorandos a realizarem os seus trabalhos de investigação no Politécnico de
Coimbra sugere-se a promoção da recolha sistemática de informação de forma a que em sede de reporte sejam
explicitadas as UO do IPC onde estão a ser desenvolvidos os trabalhos de investigação e o número doutorandos
envolvidos nesses trabalhos.
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Objetivo 3 - Promoção e captação de financiamento
Alinhamento com os objetivos do plano de atividades do IPC

Objetivo do plano de atividades do IPC com o qual o objetivo se alinha

10

Objetivo específico da unidade orgânica

Metas a atingir em 2021
3.1. Financiamento de projetos através de fundos da U.E., de empresas ou de outras
instituições
Quadro 7 – Indicadores e metas para o financiamento de projetos através de fundos da U.E., de empresas ou de outras
instituições

Indicador

UO

Indicador 10.1.1 - Montante anual de financiamento aprovado relativo a
projetos de investigação
Montante anual de financiamento aprovado no período de referência
relativo a projetos de investigação

i2A

Indicador 10.1.2 - Montante anual de financiamento recebido relativo a
projetos de investigação
Montante anual de financiamento recebido relativo a projetos de
investigação
Indicador 10.1.3 - Taxa de execução financeira dos projetos de I&D com
financiamento externo

i2A

(Despesa total paga dos projetos de I&D concluídos no ano em análise
/ Financiamento total aprovado dos projetos de I&D concluídos no ano
em análise) *100
Indicador 10.1.4 - Montante anual de financiamento aprovado relativo a
projetos não tradicionais (fora do âmbito da investigação, das relações
Internacionais e dos CTESPS)

i2A

Montante anual de financiamento aprovado relativo a projetos não
tradicionais (fora do âmbito da investigação, das relações
Internacionais e dos CTESPS)

Histórico

Meta
PA 2021

Período/ valor
2019*

Período/ valor
2021

751.539,86 €

> 500.000,00 €

2019**

2021

1.039.387,67 €

> 1.050.000,00 €

2019*

2021

95%

90%

2019*

2021

s.d.

s.d

* Fonte: Relatório de Atividades 2019; **Fonte: GIAF 2019

3.2. Eficiência, tempos de decisão e de processamento
Quadro 8 – Indicadores e metas para a eficiência, tempos de decisão e de processamento

Indicador

UO

Indicador 10.2.1 - Definição de protocolos de atuação de acordo com as
diversas tipologias de financiamento
N.º de protocolos definidos por tipologia de financiamento

Histórico

Meta
PA 2021

Período/ valor
2019

Período/ valor
2021

n.a.

n.a

Indicador 10.2.2 - KPI de desempenho implementados para cada
protocolo do IPC

2019

2021

% de protocolos de atuação com KPI de desempenho definidos

n.a.

n.a
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Descrição das ações a desenvolver em 2021

Ação:

Obtenção de financiamento aprovado relativo a projetos de investigação
Nome da ação

UO/Serviço Responsável

SC

ESAC

ESEC

ESTESC

ESTGOH

ISCAC

Assinalar com "x"

Descrição:

ISEC

i2A

SASIPC

x
Considerando que:
a) 2020 foi um ano particularmente intenso em matéria de avisos para apresentação de
candidaturas, não só a nível nacional, como internacional: com a call de PTDC e outras da FCT;
vários AAC para projetos de I&DT em copromoção empresarial, nomeadamente ao nível a
COVID-19; programa LIFE; INTERREG, H2020, etc.;
b) os programas quadro estruturais PT2020 e H2020 estão em fase de conclusão;
c) que uma parte muito substancial dos fundos estruturais serão diretamente canalizados para a
resposta ao impacto pós-pandémico;
é expectável que a fase de transição entre programas quadro seja demorada no que à definição
de mecanismos de financiamento para a I&D diz respeito. Tal facto leva-nos a crer que se
verifique, de alguma forma, uma retração na obtenção imediata de financiamento para projetos
de investigação.
Em todo o caso, tendo em conta as candidaturas em análise na reta final de 2020 e outras
candidaturas que surgirão, nomeadamente pela disponibilização de saldos de execução dos
programas operacionais, o i2A prevê captar recursos num montante superior a 500.000,00 Euros.
Descrição sucinta da ação

Ação desenvolvida no
âmbito da(s) linha(s)
orientadora (s)

x

Financiamento de projetos através de fundos da U.E., de empresas ou de outras
instituições
Eficiência, tempos de decisão e de processamento
Outras

NOTA:
Para que em sede de relatório de atividades seja possível aferir a prossecução das metas propostas será necessário, sempre
que aplicável, explicitar as ações previstas associadas e organizar as atividades de forma a possibilitar a recolha sistemática da
informação subjacente. Assim:
Existindo forte condicionamento à realização de ações que impliquem aglomeração de pessoas e/ou deslocações,
algumas metas poderão estar também condicionadas, o que poderá ser referido no plano de atividades, devendo,
nesse caso, descrever-se de forma sucinta as ações previstas para obviar tais dificuldades e minimizar o risco
associado;
No âmbito do indicador 10.2.1 - Definição de protocolos de atuação de acordo com as diversas tipologias de
financiamento deverá promover-se a recolha sistemática de informação, de forma a que no reporte em sede de
Relatório de Atividades sejam especificados quais os protocolos definidos;
No âmbito do indicador 10.2.2 - KPI de desempenho implementados para cada protocolo do IPC deverá promoverse a recolha sistemática de informação, de forma a que no reporte em sede de Relatório de Atividades sejam
especificados quais os protocolos com KPI definidos;
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Eixo 3 - Infraestruturas e Recursos
Objetivo 4 - Otimizar os espaços físicos e modernizar instalações e equipamentos
Alinhamento com os objetivos do plano de atividades do IPC

Objetivo do plano de atividades do IPC com o qual o objetivo se alinha

11

Objetivo específico da unidade orgânica

Metas a atingir em 2021
4.1. Otimização e modernização dos espaços físicos
Quadro 9 – Indicadores e metas para a otimização e modernização dos espaços físicos

Indicador

UO

Indicador 11.1.1 - Programa de prioridades de intervenção
Data de elaboração de programa para implementação das ações
previstas
Indicador 11.1.2 - Criação de novos espaços e melhores laboratórios,
multifuncionais e multidisciplinares
Despesa executada até final do período de referência com a criação de
novos espaços e melhores laboratórios
Indicador 11.1.3 - Volume de investimento em melhoria de conforto e
eficiência energética de edifícios
Montante de investimento em melhoria de conforto e
eficiência energética de edifícios no ano (janelas eficientes
de classe ≥ A+; isolamento térmico; sistemas de
aquecimento ou arrefecimento ambiente e de águas
quentes sanitárias que recorram a energia de fonte
renovável de classe ≥ A+; instalação de painéis
fotovoltaicos e outros equipamentos de energia
renovável; intervenções que visem a eficiência hídrica)

Histórico

Meta
PA 2021

Período/ valor
2019*

Período/ valor
2021

Por elaborar

12/2021

2019*

2021

0

2019*

2000€*6Lab=
12000 €(base)
+ 1000*6
(incentivo)
2021

n.a

n.a

*Fonte: Relatório de Atividades 2019

4.2. Modernização dos equipamentos
Quadro 10 - Indicadores e metas para a modernização dos equipamentos

Indicador

UO

Indicador 11.2.1 - Aquisição de novos equipamentos
Despesa realizada com aquisição de equipamentos no período de
referência
*Fonte: GIAF, 2019
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i2A

Histórico

Meta
PA 2021

Período/ valor
2019*

Período/ valor
2021
5337€

Descrição das ações a desenvolver em 2021

Ação:

Atribuição de verbas aos Laboratórios do i2A para melhoria das condições de
investigação
Nome da ação

UO/Serviço Responsável

SC

ESAC

ESEC

ESTESC

ESTGOH

ISCAC

ISEC

Assinalar com "x"

Descrição:

i2A

SASIPC

x
Em 2021 iremos continuar a valorização dos laboratórios sediados no i2A, atribuindo um
financiamento base para o funcionamento e melhorias nos laboratórios. Assim, não tendo sido
possível a distribuição de verbas pelos Laboratórios do i2A em 2020 face a restrições orçamentais,
considera-se necessário que em 2021 se atribua um montante base de 12.000€ como apoio nas
despesas decorrentes do funcionamento desses espaços e a melhorias que se possam
implementar. Adicionalmente, será também disponibilizada uma verba adicional de 6.000€, que
será atribuída apenas se for atingida pelo menos a meta de 1 publicação SCOPUS por membro
docente do respetivo laboratório.
Descrição sucinta da ação

Ação desenvolvida no
âmbito da(s) linha(s)
orientadora (s)

Otimização e modernização dos espaços físicos
x

Outras

Assinalar com "x"

Ação:

Modernização dos equipamentos

Aquisição de material informático
Nome da ação

UO/Serviço Responsável

SC

ESAC

ESEC

ESTESC

ESTGOH

ISCAC

ISEC

Assinalar com "x"

Descrição:

i2A

SASIPC

x
Com o intuito de colmatar as necessidades de algum material informático necessário para o
exercício das funções dos recursos humanos do i2A, prevê-se a aquisição de 2 computadores e
outros equipamentos para utilização pela direção do i2A e ainda pelos restantes serviços.

Descrição sucinta da ação
Ação desenvolvida no
âmbito da(s) linha(s)
orientadora (s)
Assinalar com "x"

Otimização e modernização dos espaços físicos
Modernização dos equipamentos
Outras: Colmatar as necessidades de equipamentos informáticos

(…) 1 quadro por ação a desenvolver
NOTA:
Para que em sede de relatório de atividades seja possível aferir a prossecução das metas propostas será necessário, sempre que
aplicável, explicitar as ações previstas associadas e organizar as atividades de forma a possibilitar a recolha sistemática da
informação subjacente. Assim:
Existindo forte condicionamento à realização de ações que impliquem aglomeração de pessoas e/ou deslocações,
algumas metas poderão estar também condicionadas, o que poderá ser referido no plano de atividades, devendo,
nesse caso, descrever-se de forma sucinta as ações previstas para obviar tais dificuldades e minimizar o risco
associado;
Poderá ser necessário eliminar/ acrescentar novos indicadores face às decisões de natureza política neste âmbito e à
evolução dos investimentos realizados em 2020;
No âmbito do indicador 11.1.2 - Criação de novos espaços e melhores laboratórios, multifuncionais e multidisciplinares
sugere-se a explicitação dos novos espaços previstos/ a melhorar em 2021 e a respetiva despesa prevista associada,
bem como a forma como a mesma será financiada (saldos transitados, fundos comunitários, etc.). Deverá promoverse a recolha sistemática de informação, de forma a que no reporte em sede de Relatório de Atividades sejam
explicitados os novos espaços criados/ melhorados e os investimentos realizados;
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-

No âmbito do indicador 11.1.3 - Volume de investimento em melhoria de conforto e eficiência energética de edifícios
sugere-se a explicitação das ações previstas para 2021 e a respetiva despesa prevista associada, bem como a forma
como a mesma será financiada (saldos transitados, fundos comunitários, etc.). Deverá promover-se a recolha
sistemática de informação, de forma a que no reporte em sede de Relatório de Atividades sejam explicitadas as ações
desenvolvidas e os investimentos realizados neste âmbito.
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Objetivo 5 - Promover a transformação digital e a desmaterialização
Alinhamento com os objetivos do plano de atividades do IPC

Objetivo do plano de atividades do IPC com o qual o objetivo se alinha

12

Objetivo específico da unidade orgânica

Metas a atingir em 2021
5.1. Desmaterialização de processos de gestão
Quadro 11 – Indicadores e metas para a desmaterialização de processos de gestão

Indicador

UO

Indicador 12.1.4 - N.º de projetos de desmaterialização com impacto
transversal nos processos administrativos, de decisão e de qualidade do IPC

Histórico

Meta
PA 2021

Período/ valor
2019*

Período/ valor
2021
1

N.º de projetos de desmaterialização com impacto transversal nos
processos administrativos, de decisão e de qualidade do IPC
implementados no período de referência
Indicador 12.1.5 - N.º de projetos com impacto nas infraestruturas
tecnológicas do IPC
Nº de projetos com impacto nas infraestruturas tecnológicas do IPC
implementados no período de referência
*Fonte: Relatório de Atividades 2019
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2019*

2021

n.a

n.a

Descrição das ações a desenvolver em 2021

Ação:

Instalação, configuração e utilização de uma plataforma online para apoio às
atividades de gestão de projetos de I&D do IPC - LabOrders
Nome da ação

UO/Serviço Responsável

SC

ESAC

ESEC

ESTESC

ESTGOH

Assinalar com "x"

Descrição:

ISCAC

ISEC

i2A

SASIPC

x
Com o objetivo de agilizar e facilitar a gestão quotidiana dos projetos de I&D, libertando um
pouco mais os poucos recursos humanos do instituto para outras tarefas importantes para a sua
missão, o i2A promoverá, no decurso de 2021, a instalação, configuração e utilização de uma
plataforma online para apoio às atividades de gestão de projetos de I&D do IPC. Basicamente,
pretende-se que esta plataforma possa facilitar, pela articulação estreita com outros sistemas de
informação da instituição atualmente em vigor, os seguintes processos: controlo orçamental,
gestão de receita e despesa, pedidos de pagamento e gestão de timesheets.
Depois da instalação e configuração da plataforma, o i2A garantirá, com o apoio da empresa de
software prestadora do serviço, formação específica para os trabalhadores que,
quotidianamente, recorrerão ao referido software.
Importa realçar que a utilização desta plataforma, numa lógica transversal, permitirá a gestão de
qualquer outro tipo de projetos, nomeadamente alguns dos projetos dos SC não geridos
diretamente pelo i2A.
Descrição sucinta da ação

Ação desenvolvida no
âmbito da(s) linha(s)
orientadora (s)

x

Desmaterialização de processos de gestão
Outras

Assinalar com "x"

NOTA:
Para que em sede de relatório de atividades seja possível aferir a prossecução das metas propostas será necessário, sempre que
aplicável, explicitar as ações previstas associadas e organizar as atividades de forma a possibilitar a recolha sistemática da
informação subjacente. Assim:
Existindo forte condicionamento à realização de ações que impliquem aglomeração de pessoas e/ou deslocações,
algumas metas poderão estar também condicionadas, o que poderá ser referido no plano de atividades, devendo,
nesse caso, descrever-se de forma sucinta as ações previstas para obviar tais dificuldades e minimizar o risco
associado;
No âmbito do indicador 12.1.4 - N.º de projetos de desmaterialização com impacto transversal nos processos
administrativos, de decisão e de qualidade do IPC sugere-se a explicitação dos projetos previstos, bem como a recolha
sistemática de informação, de forma a que no reporte em sede de Relatório de Atividades sejam elencados os projetos
implementados e os que eventualmente fiquem por concluir;
No âmbito do indicador 12.1.5 - N.º de projetos com impacto nas infraestruturas tecnológicas do IPC sugere-se a
explicitação dos projetos previstos, bem como a recolha sistemática de informação, de forma a que no reporte em
sede de Relatório de Atividades sejam elencados os projetos implementados e os que eventualmente fiquem por
concluir.
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Objetivo 6 - Promover a valorização dos profissionais
Alinhamento com os objetivos do plano de atividades do IPC

Objetivo do plano de atividades do IPC com o qual o objetivo se alinha

13

Objetivo específico da unidade orgânica

Metas a atingir em 2021
6.1. Clima organizacional e motivacional
Quadro 12 – Indicadores e metas relativos ao clima organizacional e motivacional

Indicador

UO

Indicador 13.1.1 - Concretização das medidas que visam a reorganização
dos serviços, a sua racionalização e o planeamento de necessidades de
recursos humanos

Histórico

Meta
PA 2021

Período/ valor

Período/ valor

2019*

2021

1

N.º de medidas concretizadas no período de referência
Indicador 13.1.2 - Concretização das medidas de uniformização e
ajustamento de procedimentos concursais

2019*

2021

2019*

2021

N.º de medidas concretizadas no período de referência
Indicador 13.1.4 - Concretização das medidas que visam a melhoria das
condições de trabalho
N.º de medidas concretizadas no período de referência
*Fonte: Relatório de Atividades 2019

6.2. Incentivos à qualificação docente e não docente e à aquisição de novas competências
profissionais
Quadro 13 – Indicadores e metas para os incentivos à qualificação docente e não docente e à aquisição de novas competências
profissionais

Indicador

UO

Indicador 13.2.1 - N.º de horas de formação por trabalhador
Nº de horas de formação no ano civil/ N.º total de trabalhadores 31 de
dezembro do ano civil
Indicador 13.2.2 - N.º de docentes que beneficiaram de incentivos ao
doutoramento
N.º de docentes que beneficiaram de incentivos ao doutoramento no
período de referência
Indicador 13.2.3 - N.º de não docentes que beneficiaram de incentivos à
qualificação profissional
N.º de não docentes que beneficiaram de incentivos à qualificação
profissional não conferente de grau no período de referência
* Fonte: Relatório de Atividades 2019
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Histórico

Meta
PA 2021

Período/ valor
2019*

Período/ valor
2021

2019*

10 horas por
trabalhador
2021

n.a.

n.a.

2019*

2021
1

6.3. Concursos para cargos dirigentes
Quadro 14 - Indicadores e metas para os concursos para cargos dirigentes

Indicador

Histórico

Meta
PA 2021

Período/ valor
2019

Período/ valor
2021

0

1

Histórico

Meta
PA 2021

Período/ valor
2019

Período/ valor
2021

2019

n.a.
2021

UO

Indicador 13.3.1 - N.º de concursos para cargos dirigentes
Nº de concursos para cargos dirigentes no período de referência

6.4. Concursos de pessoal
Quadro 15 - Indicadores e metas para os concursos de pessoal

Indicador

UO

Indicador 13.4.1 - N.º de concursos de pessoal docente
Nº de concursos de pessoal docente no período de referência
Indicador 13.4.2 - N.º de concursos de pessoal de investigação

0

Nº de concursos de pessoal de investigação no período de referência
Indicador 13.4.3 - N.º de concursos de pessoal não docente

2019

Nº de concursos de pessoal não docente no período de referência

* Inclui concursos de mobilidade
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2021
1*

Descrição das ações a desenvolver em 2021

Ação:

Elaboração do regulamento de funcionamento dos serviços do i2A
Nome da ação

UO/Serviço Responsável

SC

ESAC

ESEC

ESTESC

ESTGOH

ISCAC

ISEC

Assinalar com "x"

Descrição:

i2A

SASIPC

x
No âmbito da “concretização das medidas que visam a reorganização dos serviços, a sua
racionalização e o planeamento de necessidades de recursos humanos”, tendo em vista uma
clarificação inequívoca das competências, atribuições, responsabilidades, direitos e deveres das
estruturas de serviços previstas no organograma do i2A (Serviço de Apoio a Projetos; Serviço de
Transferência de Tecnologia e Inovação; Serviço de Comunicação e Relações Institucionais e
Serviços Administrativos) não só a nível interno, como também ao nível da articulação com as
restantes UO e Serviços do IPC, o i2A propõe-se avançar com a elaboração do referido
regulamento de funcionamento.
Descrição sucinta da ação

Ação desenvolvida no
âmbito da(s) linha(s)
orientadora (s)

x

Clima organizacional e motivacional
Incentivos à qualificação docente e não docente e à aquisição de novas competências
profissionais
Concursos para cargos dirigentes
Concursos de pessoal
Ratios de pessoal afeto às diversas carreiras (docentes e não docentes)
Outras

Assinalar com "x"

Ação:

Apoio na elaboração dos regulamentos de funcionamento dos Laboratórios
Nome da ação

UO/Serviço Responsável

SC

ESAC

ESEC

ESTESC

ESTGOH

ISCAC

ISEC

Assinalar com "x"

Descrição:

i2A

SASIPC

x
Na sequência da aprovação dos estatutos do i2A, e no âmbito da concretização das medidas que
visam a organização e o bom funcionamento dos Laboratórios, o i2A prestará apoio não só a
nível interno, como também ao nível da articulação com o gabinete jurídico para avançar com a
elaboração dos referidos regulamentos à luz dos estatutos do i2A.

Descrição sucinta da ação
Ação desenvolvida no
âmbito da(s) linha(s)
orientadora (s)

x

Clima organizacional e motivacional
Incentivos à qualificação docente e não docente e à aquisição de novas competências
profissionais
Concursos para cargos dirigentes
Concursos de pessoal
Ratios de pessoal afeto às diversas carreiras (docentes e não docentes)
Outras

Assinalar com "x"

Ação:

Monitorização do grau de satisfação da comunidade do IPC com o i2A e tratamento
de propostas de melhoria
Nome da ação

UO/Serviço Responsável

SC

ESAC

ESEC

ESTESC

Assinalar com "x"

ESTGOH

ISCAC

ISEC

i2A
x
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SASIPC

Descrição:

No âmbito do compromisso do i2A com o SIGQ no que concerne ao processo de monitorização
contínua e melhoria dos serviços e do trabalho desenvolvido junto da comunidade, mormente
dos investigadores e das suas equipas, o i2A pretende implementar em 2021 um inquérito
relativo à determinação do grau de satisfação com a UOI. Por outro lado, será instituído ainda
um canal de comunicação específico, definindo um procedimento e circuito de tratamento de
reclamações, sugestões e elogios.

Descrição sucinta da ação
Ação desenvolvida no
âmbito da(s) linha(s)
orientadora (s)

x

Clima organizacional e motivacional
Incentivos à qualificação docente e não docente e à aquisição de novas competências
profissionais
Concursos para cargos dirigentes
Concursos de pessoal
Ratios de pessoal afeto às diversas carreiras (docentes e não docentes)
Outras

Assinalar com "x"

Ação:

Concurso para dirigentes intermédios de 3.º grau para coordenação de Serviços do
i2A
Nome da ação

UO/Serviço Responsável

SC

ESAC

ESEC

ESTESC

ESTGOH

ISCAC

ISEC

Assinalar com "x"

Descrição:

i2A

SASIPC

x
No seguimento do processo de elaboração do regulamento de funcionamento dos Serviços, o i2A
propõe-se avançar com um processo de concurso para Dirigentes Intermédios de 3.º grau para
coordenação de Serviços do i2A (Coordenador de Serviço). Basicamente, o Coordenador de
Serviços assegurará, dentro do seu quadro de competências e atribuições, uma maior articulação
entre a Direção do i2A e os seus trabalhadores, para além dos processos de comunicação e
facilitação administrativo-burocrática com as restantes UOE e serviços do IPC.

Descrição sucinta da ação
Ação desenvolvida no
âmbito da(s) linha(s)
orientadora (s)

Clima organizacional e motivacional
Incentivos à qualificação docente e não docente e à aquisição de novas competências
profissionais
x

Concursos para cargos dirigentes
Concursos de pessoal
Ratios de pessoal afeto às diversas carreiras (docentes e não docentes)
Outras

Assinalar com "x"

Ação:

Integração de Técnico Auxiliar ao nível dos Serviços Administrativos do i2A
Nome da ação

UO/Serviço Responsável

SC

ESAC

ESEC

ESTESC

Assinalar com "x"

Descrição:

ESTGOH

ISCAC

ISEC

i2A

SASIPC

x
Tendo em conta a não consolidação, no i2A, de um dos técnicos superiores em mobilidade no
ano civil de 2020 e considerando a necessidade uma Técnica Auxiliar para desempenhar o papel
de secretária afeta exclusivamente ao i2A e tratar das questões administrativas da UOI no
quadro das suas competências, o i2A contará com a integração de um Recurso Humano através
do sistema de mobilidade interna do IPC. Esta Técnica Auxiliar ficará afeta aos Serviços
Administrativos do i2A.
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Descrição sucinta da ação
Ação desenvolvida no
âmbito da(s) linha(s)
orientadora (s)

Clima organizacional e motivacional
Incentivos à qualificação docente e não docente e à aquisição de novas competências
profissionais
Concursos para cargos dirigentes
Concursos de pessoal
Ratios de pessoal afeto às diversas carreiras (docentes e não docentes)

Assinalar com "x"

Ação:

x

Outras: Integração de RH nos quadros de pessoal

Promoção da qualificação específica para os trabalhadores do i2A
Nome da ação

UO/Serviço Responsável

SC

ESAC

ESEC

ESTESC

ESTGOH

Assinalar com "x"

Descrição:

ISCAC

ISEC

i2A

SASIPC

x
Em estreita articulação com o Serviço de Avaliação de Desempenho e Formação do
Departamento de Gestão de Recursos Humanos (SADF-DGRH) do IPC, o i2A procurará promover
a qualificação específica dos seus trabalhadores. Assim, primeiramente, auscultará diretamente
os trabalhadores e procederá à articulação das suas expectativas e necessidades pessoais com as
necessidades dos respetivos serviços. Posteriormente, aquando da definição do plano de
formação anual do IPC pelo SADF-DGRH, o i2A apresentará, por escrito, uma proposta concreta e
específica face às necessidades vigentes.

Descrição sucinta da ação
Ação desenvolvida no
âmbito da(s) linha(s)
orientadora (s)

x

Clima organizacional e motivacional

x

Incentivos à qualificação docente e não docente e à aquisição de novas competências
profissionais
Concursos para cargos dirigentes
Concursos de pessoal
Ratios de pessoal afeto às diversas carreiras (docentes e não docentes)

Assinalar com "x"

Outras

(…) 1 quadro por ação a desenvolver
NOTA:
Para que em sede de relatório de atividades seja possível aferir a prossecução das metas propostas será necessário, sempre
que aplicável, explicitar as ações previstas associadas e organizar as atividades de forma a possibilitar a recolha sistemática da
informação subjacente. Assim:
Existindo forte condicionamento à realização de ações que impliquem aglomeração de pessoas e/ou deslocações,
algumas metas poderão estar também condicionadas, o que poderá ser referido no plano de atividades, devendo,
nesse caso, descrever-se de forma sucinta as ações previstas para obviar tais dificuldades e minimizar o risco
associado;
No âmbito do indicador 13.1.1 - Concretização das medidas que visam a reorganização dos serviços, a sua
racionalização e o planeamento de necessidades de recursos humanos recomenda-se a especificação das medidas
previstas, bem como a promoção da recolha sistemática de informação, de forma a que no reporte em sede de
Relatório de Atividades sejam explicitadas as medidas concretizadas e as que ficaram por concretizar;
No âmbito do indicador 13.1.2 - Concretização das medidas de uniformização e ajustamento de procedimentos
concursais recomenda-se a especificação das medidas previstas, bem como a promoção da recolha sistemática de
informação, de forma a que no reporte em sede de Relatório de Atividades sejam explicitadas as medidas
concretizadas e as que ficaram por concretizar;
No âmbito do indicador 13.1.4 - Concretização das medidas que visam a melhoria das condições de trabalho
recomenda-se a especificação das medidas previstas, bem como a promoção da recolha sistemática de informação,
de forma a que no reporte em sede de Relatório de Atividades sejam explicitadas as medidas concretizadas e as
que ficaram por concretizar;
No âmbito do indicador 13.2.1 - N.º de horas de formação por trabalhador recomenda-se o desenvolvimento de
mecanismos que promovam a entrega sistemática dos certificados de formação de pessoal docente e não docente
junto do DGRH, de forma a possibilitar a monitorização e recolha sistemática da informação necessária ao reporte
dos dados para aferição do indicador em sede de Relatório de Atividades;
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-

-

No âmbito do indicador 13.2.2 - N.º de docentes que beneficiaram de incentivos ao doutoramento, uma vez que em
2019 não foi possível dispor de dados no DGRH de forma a proceder à sua monitorização, recomenda-se a
promoção de mecanismos que possibilitem àquele departamento a monitorização deste indicador por UO.
No âmbito do indicador 13.2.3 - N.º de não docentes que beneficiaram de incentivos à qualificação profissional
sugere-se a promoção da recolha sistemática de informação, de forma a possibilitar a agilização do reporte em sede
de Relatório de Atividades.
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Objetivo 7 - Reorganização dos Serviços
Alinhamento com os objetivos do plano de atividades do IPC

Objetivo do plano de atividades do IPC com o qual o objetivo se alinha

14

Objetivo específico da unidade orgânica

Metas a atingir em 2021

7.1. Custo da Gestão e Coordenação
Quadro 16 - Indicadores e metas para o custo da gestão e coordenação

Indicador

UO

Indicador 14.1.1 - Remunerações dos órgãos sociais, gestão e do pessoal
em comissão de serviço
Remunerações dos órgãos sociais, gestão e do pessoal em comissão de
serviço no período de referência

Histórico*

Meta
PA 2021

Período/ valor
2019*

Período/ valor
2021

0

0

* Fonte: GIAF, 2019

7.2. Distribuição do pessoal do mapa pelos serviços administrativos, de apoio científicopedagógico, de secretariado, de assessoria técnica, de informática, etc.
Quadro 17 - Indicadores e metas para a distribuição do pessoal do mapa pelos serviços administrativos, de apoio científicopedagógico, de secretariado, de assessoria técnica, de informática, etc.

Indicador

UO

Indicador 14.2.1 - N.º de pessoal não docente ETI do mapa de pessoal
afetos aos serviços administrativos, de apoio científico-pedagógico, de
secretariado, de assessoria técnica, de informática, etc.
N.º de pessoal não docente ETI do mapa de pessoal afetos aos serviços
administrativos, de apoio científico-pedagógico, de secretariado, de
assessoria técnica, de informática, etc. no período de referência

Histórico

Meta
PA 2021

Período/ valor
2019

Período/ valor
2021

2

6

7.3. Procedimentos de aquisição comuns, envolvendo as Unidades Orgânicas do IPC
Quadro 18 – Indicadores e metas para os procedimentos de aquisição comuns envolvendo as unidades orgânicas do IPC

Indicador

UO

Indicador 14.4.1 - N.º de novos procedimentos de aquisição comuns
envolvendo as unidades orgânicas do IPC
N.º de novos procedimentos de aquisição comuns, envolvendo as
unidades orgânicas do IPC no período de referência
Indicador 14.4.2 - Montante anual de despesa envolvendo
procedimentos comuns de aquisição de bens e serviços
Total de despesa paga resultante de procedimentos comuns de
aquisição de bens e serviços
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Histórico

Meta
PA 2021

Período/ valor
2019

Período/ valor
2021

5

4

2019

2021

39.150,84

22.678,3

Indicador

UO

Histórico

Meta
PA 2021

Período/ valor

Período/ valor

2019

2021

0

0

Indicador 14.4.3 - Montante anual de despesa envolvendo
procedimentos de aquisição comuns para investimentos
Total de despesa paga resultante de procedimentos de aquisição
comuns para investimentos

7.4. Implementação de plataforma de controlo dos procedimentos de aquisição no âmbito
da contratação pública
Quadro 19 - Indicadores e metas para a implementação de plataforma de controlo dos procedimentos de aquisição no âmbito
da contratação pública

Indicador

UO

Indicador 14.5.1 - Implementação de uma plataforma de controlo de
procedimentos

Histórico

Meta
PA 2021

Período/ valor
2019

Período/ valor
2021

n.a.

n.a.

Data de conclusão

7.5. Implementação da contabilidade analítica ou de gestão
Quadro 20 – Indicadores e metas para a implementação da contabilidade analítica ou de gestão

Indicador

UO

Indicador 14.6.1 - Implementação do modelo e estrutura da
contabilidade analítica e dos seus critérios de imputação, bem como a
apresentação dos resultados para a gestão

Histórico

Meta
PA 2021

Período/ valor
2019

Período/ valor
2021

n.a.

n.a

Histórico

Meta
PA 2021

Período/ valor
2019

Período/ valor
2021

n.a.

1

Data de implementação

7.6. Plano de Gestão de Riscos
Quadro 21 – Indicadores e metas para o Plano de Gestão de Riscos

Indicador

UO

Indicador 14.7.1 - Elaboração de um relatório anual por unidade orgânica
de monitorização da implementação das medidas previstas no plano de
gestão de risco do IPC
N.º de relatórios elaborados

37

Descrição das ações a desenvolver em 2021
Participação do i2A em procedimentos de aquisição comuns, envolvendo as Unidades
Orgânicas do IPC

Ação:

Nome da ação
UO/Serviço Responsável

SC

ESAC

ESEC

ESTESC

ESTGOH

ISCAC

ISEC

Assinalar com "x"

Descrição:

i2A

SASIPC

x
Enquanto boa prática de gestão e determinação legal decorrente das especificações da
contratação pública, o i2A, tal como em anos anteriores, participará em todos os procedimentos
de aquisição comuns envolvendo as Unidades Orgânicas do IPC que se entenda necessário. À luz
das despesas previsíveis, o i2A estará envolvido em procedimentos comuns relativos à aquisição
de software, viagens, seguros e combustível rodoviário.

Descrição sucinta da ação
Ação desenvolvida no
âmbito da(s) linha(s)
orientadora (s)

Custo da Gestão e Coordenação
Distribuição do pessoal do mapa pelos serviços administrativos, de apoio científicopedagógico, de secretariado, de assessoria técnica, de informática, etc.
Verificação física e etiquetagem de imobilizado
x

Procedimentos de aquisição comuns, envolvendo as Unidades Orgânicas do IPC
Implementação de plataforma de controlo dos procedimentos de aquisição no âmbito
da contratação pública
Implementação da contabilidade analítica ou de gestão
Plano de Gestão de Riscos
Auditoria aos CTESP
Outras

Assinalar com "x"

Elaboração um relatório anual de monitorização da implementação das medidas previstas no
plano de gestão de risco do IPC

Ação:

Nome da ação
UO/Serviço Responsável

SC

ESAC

ESEC

ESTESC

ESTGOH

ISCAC

Assinalar com "x"

Descrição:

ISEC

i2A

SASIPC

x
No âmbito das múltiplas dimensões do plano de gestão de riscos, o i2A elaborará um relatório
relativo à monitorização da implementação das medidas previstas no referido plano do IPC.
Considerando que a implementação de muitos dos processos associados às referidas dimensões
(p.e., gestão de recursos humanos, gestão financeira, etc.) decorre no âmbito da gestão
partilhada de recursos com os SC IPC, o i2A procurará a maior e melhor articulação com os
respetivos departamentos.

Descrição sucinta da ação
Ação desenvolvida no
âmbito da(s) linha(s)
orientadora (s)

Custo da Gestão e Coordenação
Distribuição do pessoal do mapa pelos serviços administrativos, de apoio científicopedagógico, de secretariado, de assessoria técnica, de informática, etc.
Verificação física e etiquetagem de imobilizado
Procedimentos de aquisição comuns, envolvendo as Unidades Orgânicas do IPC
Implementação de plataforma de controlo dos procedimentos de aquisição no âmbito
da contratação pública
Implementação da contabilidade analítica ou de gestão
x

Plano de Gestão de Riscos
Auditoria aos CTESP

Assinalar com "x"

Outras
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(…) 1 quadro por ação a desenvolver
NOTA:
Para que em sede de relatório de atividades seja possível aferir a prossecução das metas propostas será necessário, sempre
que aplicável, explicitar as ações previstas associadas e organizar as atividades de forma a possibilitar a recolha sistemática da
informação subjacente. Assim:
Existindo forte condicionamento à realização de ações que impliquem aglomeração de pessoas e/ou deslocações,
algumas metas poderão estar também condicionadas, o que poderá ser referido no plano de atividades, devendo,
nesse caso, descrever-se de forma sucinta as ações previstas para obviar tais dificuldades e minimizar o risco
associado;
Alguns dos indicadores transitam do ano anterior e poderá ser necessária a introdução de novos indicadores face
às metas a definir;
No âmbito do indicador 14.4.1 - N.º de novos procedimentos de aquisição comuns, envolvendo as unidades
orgânicas do IPC sugere-se a especificação dos novos procedimentos comuns previstos, bem como a recolha
sistemática de informação que permita, em sede de reporte, especificar os novos procedimentos comuns de
aquisição executados, bem como as UO envolvidas;
No âmbito do indicador 14.4.2 - Montante anual de despesa envolvendo procedimentos de aquisição comuns de
bens e serviços sugere-se a promoção da recolha sistemática de informação, de forma a que no reporte em sede
de Relatório de Atividades seja possível elencar os procedimentos comuns, a despesa associada e as UO envolvidas;
No âmbito do indicador 14.4.3 - Montante anual de despesa envolvendo investimentos com procedimentos de
aquisição comuns sugere-se a promoção da recolha sistemática de informação, de forma a que no reporte em sede
de Relatório de Atividades seja possível elencar os procedimentos comuns, a despesa associada e as UO envolvidas;
No âmbito dos indicadores 14.5.1 - Implementação de uma plataforma de controlo de procedimentos; 14.6.1 Implementação do modelo e estrutura da contabilidade analítica e dos seus critérios de imputação, bem como a
apresentação dos resultados para a gestão sugere-se a promoção da recolha sistemática de informação, de forma
a que no reporte em sede de Relatório de Atividades sejam especificadas, se aplicável, as ações concretizadas e as
que ficaram por concretizar.
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Eixo 4 - Campi Sustentável e Saudável
Objetivo 8 – Politécnico +Sustentável
Alinhamento com os objetivos do plano de atividades do IPC

Objetivo do plano de atividades do IPC com o qual o objetivo se alinha

15

Objetivo específico da unidade orgânica

Metas a atingir em 2021
8.1. Economia Circular
Quadro 22 – Indicadores e metas para a Economia Circular

Indicador

Histórico

Meta
PA 2021

Período/ valor
2019*

Período/ valor
2021

UO

Indicador 15.3.1 - Volume de compras efetuadas com base em critérios
de circularidade
Montante de compras efetuadas com base em critérios de
circularidade no ano
* Fonte: Relatório de Atividades 2019

8.2. Abolição do plástico
Quadro 23 – Indicadores e metas para a abolição do plástico
UO
Indicador
Indicador 15.5.1 - N.º de garrafas de vidro distribuídas à comunidade
escolar

Histórico
Período/ valor

Meta
PA 2021
Período/ valor

2019*

2021

N.º de garrafas de vidro distribuídas à comunidade escolar
no período de referência
* Fonte: Relatório de Atividades 2019

8.3. Formação, Informação e Sensibilização ambiental
Quadro 24 – Indicadores e metas para a formação, informação e sensibilização ambiental
UO
Indicador
Indicador 15.6.1 - N.º de ações e/ou eventos para formação, informação
e/ou sensibilização relativos à implementação de cultura de
sustentabilidade ambiental, socialmente responsável, no IPC
N.º de ações e/ou eventos para formação, informação e/ou
sensibilização relativos à implementação de cultura de sustentabilidade
ambiental, socialmente responsável, no IPC no período de referência
* Fonte: Relatório de Atividades 2019
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Histórico
Período/ valor

Meta
PA 2021
Período/ valor

2019*

2021

Descrição das ações a desenvolver em 2021

Ação:

Realização de Ações no âmbito do Projeto “Politécnico de Coimbra +Sustentável”

UO/Serviço Responsável
Assinalar com "x"

Descrição:

Ação desenvolvida no
âmbito da(s) linha(s)
orientadora (s)

SC

ESAC

ESEC

ESTESC

ESTGOH

ISCAC

ISEC

i2A

SASIPC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

- Ações de sensibilização/informação/formação alusivas aos dias comemorativos relacionados com
a área do ambiente;
- Ações de sensibilização, formação e informação aos trabalhadores/estudantes do IPC em matéria
de ambiente/sustentabilidade ambiental (separação de resíduos, eficiência energética, poupança
de água por exemplo);
- Elaboração de Regulamento do concurso “Ideias Politécnico de Coimbra +Sustentável”;
- Elaboração de candidaturas a projetos financiados na área do Ambiente e Sustentabilidade
Ambiental (em função a abertura de projetos/avisos nas áreas identificadas).

X

Tornar a Sustentabilidade Ambiental um desígnio de todos, desenvolvendo ações no
âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

X

Reconhecimento social da Educação Ambiental para a Sustentabilidade
Economia Circular

X

Gestão de resíduos

X

Abolição do plástico

X

Formação, Informação e Sensibilização ambiental
Outras

Assinalar com "x"

Ação:

Economia Circular

UO/Serviço Responsável
Assinalar com "x"

Descrição:

Ação desenvolvida no
âmbito da(s) linha(s)
orientadora (s)

SC

ESAC

ESEC

ESTESC

ESTGOH

ISCAC

ISEC

i2A

SASIPC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

- Participação em reuniões e Workshops no âmbito do Projeto Centro Green Deal – Projeto de
Compras Públicas Circulares do qual o Politécnico de Coimbra faz parte;
- Realização de ações de sensibilização, formação e informação aos trabalhadores com o intuito de
dotar os mesmos de ferramentas para aplicação de critérios circulares nas compras públicas de
cada um dos serviços do Politécnico de Coimbra;
- Implementação de práticas mais sustentáveis e amigas do ambiente nos vários processos de
aquisição do Politécnico de Coimbra.

x

Tornar a Sustentabilidade Ambiental um desígnio de todos, desenvolvendo ações no
âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

X

Reconhecimento social da Educação Ambiental para a Sustentabilidade

X

Economia Circular
Gestão de resíduos
Abolição do plástico

X
Assinalar com "x"

Formação, Informação e Sensibilização ambiental
Outras
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Ação:

Prevenção e Gestão de Resíduos

UO/Serviço Responsável
Assinalar com "x"

Descrição:

Ação desenvolvida no
âmbito da(s) linha(s)
orientadora (s)

SC

ESAC

ESEC

ESTESC

ESTGOH

ISCAC

ISEC

i2A

SASIPC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

- Promoção da abolição ou, pelo menos, redução do plástico, prevenção do desperdício alimentar
e dos resíduos produzidos, bem como o aumento da separação de resíduos de recolha seletiva no
IPC, prevendo ferramentas que facilitem a concretização destas medidas;
- Colaboração no desenvolvimento, implementação e acompanhamento de um Sistema de Gestão
de Resíduos para o IPC;
- Realização de ações de sensibilização, formação e informação aos trabalhadores com o intuito de
dotar os mesmos de ferramentas para aplicação de critérios circulares nas compras públicas de
cada um dos serviços do Politécnico de Coimbra;
- Implementação de práticas mais sustentáveis e amigas do ambiente nos vários processos de
aquisição do Politécnico de Coimbra.

x

Tornar a Sustentabilidade Ambiental um desígnio de todos, desenvolvendo ações no
âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Reconhecimento social da Educação Ambiental para a Sustentabilidade
Economia Circular

Assinalar com "x"

x

Gestão de resíduos

x

Abolição do plástico

x

Formação, Informação e Sensibilização ambiental
Outras

NOTA:
Para que em sede de relatório de atividades seja possível aferir a prossecução das metas propostas será necessário, sempre
que aplicável, explicitar as ações previstas associadas e organizar as atividades de forma a possibilitar a recolha sistemática da
informação subjacente. Assim:
Existindo forte condicionamento à realização de ações que impliquem aglomeração de pessoas e/ou deslocações,
algumas metas poderão estar também condicionadas, o que poderá ser referido no plano de atividades, devendo,
nesse caso, descrever-se de forma sucinta as ações previstas para obviar tais dificuldades e minimizar o risco
associado;
Alguns dos indicadores transitam do ano anterior e poderá ser necessária a introdução de novos indicadores face
às metas a definir;
No âmbito do indicador 15.6.1 - N.º de ações e/ou eventos para formação, informação e/ou sensibilização relativos
à implementação de cultura de sustentabilidade ambiental, socialmente responsável, no IPC sugere-se a
explicitação das ações/ eventos previstos, bem como a promoção da recolha sistemática de informação, de forma
a que no reporte em sede de Relatório de Atividades seja possível explicitar as ações/eventos realizados, a
identificação da(s) UO promotora(s) e as datas em que os mesmos se realizaram;
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Objetivo 9 – Saúde ocupacional
Alinhamento com os objetivos do plano de atividades do IPC

Objetivo do plano de atividades do IPC com o qual o objetivo se alinha

16

Objetivo específico da unidade orgânica

Metas a atingir em 2021
9.1. Prevenção de riscos profissionais
Quadro 25 – Indicadores e metas para a prevenção de riscos profissionais
UO
Indicador
Indicador 16.1.1 - % de postos de trabalho avaliados

Histórico
Período/ valor

Meta
PA 2021
Período/ valor

2019*

2021

2019*

2021

2019*

2021

N.º de postos de trabalho avaliados no período de referência/Total de
postos de trabalho preenchidos no final do período de referência (%)
Indicador 16.1.2 - N.º de avaliações quantitativas de parâmetros físicos,
químicos e/ou biológicos realizadas nos postos de trabalho do IPC
N.º de avaliações quantitativas de parâmetros físicos, químicos e/ou
biológicos realizadas nos postos de trabalho do IPC no período
Indicador 16.1.3 - % dos locais com medidas de autoproteção e planos de
emergência Internos definidos
N.º de locais com medidas de autoproteção e planos de emergência
internos definidos no final do período de referência/N.º de locais
sujeitos a medidas de autoproteção e planos de emergência internos
(%)
* Fonte: Relatório de Atividades 2019

9.2. Promoção de práticas de trabalho seguras e saudáveis
Quadro 26 – Indicadores e metas para promoção de práticas de trabalho seguras e saudáveis
UO
Indicador
Indicador 16.2.1 - Índice de Incidência de Acidentes de Trabalho (ou
número de AT por cada 1.000 trabalhadores)

Histórico
Período/ valor

Meta
PA 2021
Período/ valor

2019*

2021

2019*

2021

2019*

2021

2019*

2021

N.º de acidentes de trabalho no ano/N.º de trabalhadores 31 dez do
ano * 1000
Indicador 16.2.2 - Índice de Frequência de Acidentes de Trabalho (ou n.º
de AT por cada 1.000.000 horas trabalhadas)
N.º de acidentes de trabalho no ano/N.º total de horas
trabalhadas no ano *1 000 000
Indicador 16.2.3 - Índice de Gravidade de Acidentes de Trabalho (ou n.º
de dias perdidos por cada 1.000.000 horas trabalhadas)
N.º de dias perdidos na sequência de acidente de
trabalho no ano/N.º total de horas trabalhadas no ano
* 1 000 000
Indicador 16.2.4 - Índice de Duração de Acidentes de Trabalho (ou n.º
médio de dias de trabalho perdidos em resultado de acidente de
trabalho)
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UO
Indicador

Histórico
Período/ valor

Meta
PA 2021
Período/ valor

2019*

2021

N.º total de dias ausência no ano motivados por acidente de
trabalho/N.º de acidentes de trabalho no ano
Indicador 16.2.5 - % de postos de trabalho abrangidos por ações de
ginástica laboral
N.º de postos de trabalho da UO abrangidos por ações de ginástica
laboral no ano/ N.º total de postos de trabalho preenchidos na UO no
ano (%)
* Fonte: Relatório de Atividades 2019

9.3. Vigilância e controlo da saúde dos trabalhadores
Quadro 27 – Indicadores e metas para a vigilância e controlo da saúde dos trabalhadores
UO
Indicador
Indicador 16.3.1 - % de trabalhadores a tempo integral com consultas de
medicina do trabalho realizadas

Histórico
Período/ valor

Meta
PA 2021
Período/ valor

2019*

2021

s.d.

N.º de trabalhadores a tempo integral com consultas de medicina do
trabalho realizadas/N.º total de trabalhadores a tempo integral em 31
de dez do ano (%)
* Fonte: Relatório de Atividades 2019

9.4. Formação, informação e sensibilização em matéria de segurança e saúde no trabalho
Quadro 28 – Indicadores e metas para a formação, informação e sensibilização em matéria de segurança e saúde no trabalho
UO
Indicador
Indicador 16.4.1 - N.º de ações e/ou eventos para formação, informação
e/ou sensibilização relativos à implementação de cultura de prevenção
de riscos profissionais e de promoção de segurança e saúde no local de
trabalho
N.º de ações e/ou eventos realizados no período para formação,
informação e/ou sensibilização relativos à implementação de cultura
de prevenção de riscos profissionais e de promoção de segurança e
saúde no local de trabalho
* Fonte: Relatório de Atividades 2019
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Histórico
Período/ valor

Meta
PA 2021
Período/ valor

2019*

2021

Descrição das ações a desenvolver em 2021

Ação:
Nome da ação
UO/Serviço Responsável

SC

ESAC

ESEC

ESTESC

ESTGOH

ISCAC

ISEC

i2A

SASIPC

Assinalar com "x"

Descrição:

Descrição sucinta da ação
Ação desenvolvida no
âmbito da(s) linha(s)
orientadora (s)

Prevenção de riscos profissionais
Promoção de práticas de trabalho seguras e saudáveis
Vigilância e controlo da saúde dos trabalhadores
Formação, informação e sensibilização em matéria de Segurança e Saúde no Trabalho
Acompanhamento de obras – Coordenação de Segurança no Trabalho

Assinalar com "x"

Outras

(…) 1 quadro por ação a desenvolver
NOTA:
Para que em sede de relatório de atividades seja possível aferir a prossecução das metas propostas será necessário, sempre
que aplicável, explicitar as ações previstas associadas e organizar as atividades de forma a possibilitar a recolha sistemática da
informação subjacente. Assim:
Existindo forte condicionamento à realização de ações que impliquem aglomeração de pessoas e/ou deslocações,
algumas metas poderão estar também condicionadas, o que poderá ser referido no plano de atividades, devendo,
nesse caso, descrever-se de forma sucinta as ações previstas para obviar tais dificuldades e minimizar o risco
associado;
Alguns dos indicadores transitam do ano anterior e poderá ser necessária a introdução de novos indicadores face
às metas a definir;
No âmbito do indicador 16.1.2 - N.º de avaliações quantitativas de parâmetros físicos, químicos e/ou biológicos
realizadas nos postos de trabalho do IPC sugere-se o desenvolvimento dos mecanismos de recolha de informação
que promovam a sua monitorização e reporte por UO;
No âmbito do indicador 16.1.3 - % dos locais com medidas de autoproteção e planos de emergência Internos
definidos sugere-se o desenvolvimento dos mecanismos de recolha de informação que promovam a sua
monitorização e reporte por UO;
No âmbito do indicador 16.2.1 - Índice de Incidência de Acidentes de Trabalho sugere-se a promoção de mecanismos
de recolha sistemática de informação que permitam, em sede de reporte, especificar os motivos dos acidentes de
trabalho por o UO e a respectiva frequência;
No âmbito do indicador 16.2.2 - Índice de Frequência de Acidentes de Trabalho sugere-se a promoção de
mecanismos de recolha sistemática de informação que permitam, em sede de reporte, aferir de forma ágil e precisa
o n.º total de horas trabalhadas por UO no ano com recurso ao software GIAF;
No âmbito do indicador 16.2.3 - Índice de Gravidade de Acidentes de Trabalho sugere-se a promoção de
mecanismos de recolha sistemática de informação que permitam, em sede de reporte, aferir de forma ágil e precisa
o N.º de dias perdidos na sequência de acidente de trabalho no ano;
No âmbito do indicador 16.2.4 - Índice de Duração de Acidentes de Trabalho sugere-se a promoção de mecanismos
de recolha sistemática de informação que permitam, em sede de reporte, aferir o indicador por UO;
No âmbito do indicador 16.3.1 - % de trabalhadores a tempo integral com consultas de medicina do trabalho
realizadas sugere-se a promoção de mecanismos de recolha sistemática de informação que permitam, em sede de
reporte, aferir o indicador por UO;
No âmbito do indicador 16.4.1 - N.º de ações e/ou eventos para formação, informação e/ou sensibilização relativos
à implementação de cultura de prevenção de riscos profissionais e de promoção de segurança e saúde no local de
trabalho sugere-se a explicitação das ações/ eventos previstos, bem como a promoção da recolha sistemática de
informação, de forma a que no reporte em sede de Relatório de Atividades seja possível explicitar as ações/eventos
realizados, a identificação da(s) UO promotora(s) e as datas em que os mesmos se realizaram.
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Eixo 5 - Promoção da Notoriedade do IPC
Objetivo 10 - Unificação e construção da marca Politécnico de Coimbra
Alinhamento com os objetivos do plano de atividades do IPC

Objetivo do plano de atividades do IPC com o qual o objetivo se alinha

18

Objetivo específico da unidade orgânica

Metas a atingir em 2021
10.1. Nova imagem
Quadro 29 – Indicadores e metas para a nova imagem
UO
Indicador

Histórico
Período/ valor

Meta
PA 2021
Período/ valor

2019

2021

s.d.

1

Indicador 18.1.1 - N.º de UO que implementaram a nova identidade
visual
N.º de UO que implementaram a nova identidade visual até ao final do
período de referência

i2A

10.2. Divulgação e Promoção do IPC
Quadro 30 – Indicadores e metas para a divulgação e promoção do IPC
UO
Indicador

Histórico
Período/ valor

Meta
PA 2021
Período/ valor

2019*

2021

1

3

2019*

2021

1

3

Indicador 18.2.1 - N.º de eventos realizados no âmbito da divulgação e
promoção do IPC
N.º de eventos realizados no período de referência no âmbito da
divulgação e promoção do IPC
Indicador 18.2.2 - N.º de eventos anuais coorganizados com a UOE e
partilhados com a comunidade IPC
N.º de eventos anuais coorganizados com a(s) UOE e partilhados com a
comunidade IPC que se realizaram no período de referência

i2A

i2A

* Fonte: Relatório de Atividades 2019

10.3. Presença nos órgãos de comunicação social e nas redes sociais
Quadro 31 – Indicadores e metas para a Presença nos órgãos de comunicação social e nas redes sociais
UO
Indicador
Indicador 18.3.1 - N.º de notícias publicadas sobre o IPC nos órgãos de
comunicação social
N.º de notícias publicadas sobre o IPC nos órgãos de comunicação
social no período de referência
Indicador 18.3.2 - N.º de seguidores nas redes sociais
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Histórico
Período/ valor

Meta
PA 2021
Período/ valor

2019*

2021

s.d.

5

2019

2021

UO

Período/ valor

Meta
PA 2021
Período/ valor

s.d.

300

Histórico
Período/ valor

Meta
PA 2021
Período/ valor

2019*

2021

s.d.

12

Histórico
Período/ valor

Meta
PA 2021
Período/ valor

2019*

2021

N.º de brochuras institucionais disponibilizadas para distribuição

s.d.

1

Indicador 18.5.2 - Nº de vídeos realizados e divulgados nas redes sociais
oficiais

2019*

2021

s.d.

1

Indicador

Histórico

N.º de seguidores nas redes sociais no final do período de referência
* Fonte: Relatório de Atividades 2019

10.4. Comunicação Interna
Quadro 32 – Indicadores e metas para a comunicação interna
UO
Indicador
Indicador 18.4.1 - N.º de ações informativas
N.º de ações informativas no período de referência
* Fonte: Relatório de Atividades 2019

10.5. Comunicação externa
Quadro 33 – Indicadores e metas para comunicação externa
UO
Indicador
Indicador 18.5.1 - N.º de brochuras institucionais

Nº de vídeos realizados e divulgados nas redes sociais oficiais no
período de referência
* Fonte: Relatório de Atividades 2019
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Descrição das ações a desenvolver em 2021

Ação:

Utilização universal da nova imagem do i2A
Nome da ação

UO/Serviço Responsável

SC

ESAC

ESEC

ESTESC

ESTGOH

ISCAC

ISEC

Assinalar com "x"

Descrição:

i2A

SASIPC

x
Na sequência do processo de utilização universal da nova imagem institucional do i2A e da sua
articulação com a do IPC, o i2A acabará o processo de transição iniciado em 2020,
nomeadamente ao nível do seu website, de todos os documentos de trabalho e do
merchandising.
Elaboração de um vídeo promocional do i2A com a colaboração dos serviços de Comunicação
Institucional.

Descrição sucinta da ação
Ação desenvolvida no
âmbito da(s) linha(s)
orientadora (s)

x

Nova imagem
Divulgação e Promoção do IPC
Presença nos órgãos de comunicação social e nas redes sociais
Comunicação interna
Comunicação externa
Outras

Assinalar com "x"

Ação:

Implementação da iniciativa i2A WebCycle
Nome da ação

UO/Serviço Responsável

SC

ESAC

ESEC

ESTESC

ESTGOH

ISCAC

ISEC

Assinalar com "x"

Descrição:

x

Nova imagem
x

Divulgação e Promoção do IPC
Presença nos órgãos de comunicação social e nas redes sociais
Comunicação interna
Comunicação externa

Assinalar com "x"

SASIPC

Considerando o exposto no ponto 2.2. relativo à promoção da divulgação das atividades de
investigação, no qual prevemos a implementação da iniciativa i2A WebCycle, que se desenvolverá
com a realização de 3 webinars, o i2A procurará, naturalmente, divulgar e promover o IPC através
dos referidos eventos, nos quais se espera envolver não só a comunidade externa como a interna.
Atendendo à necessária articulação do i2A com as UOE do IPC para a implementação das iniciativas
de I&D geridas pela UOI, estes eventos serão necessariamente coorganizados com a(s) UOE e
partilhados com a comunidade IPC.

Descrição sucinta da ação
Ação desenvolvida no
âmbito da(s) linha(s)
orientadora (s)

i2A

Outras
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Ação:

Divulgação de Newsletters pela comunidade do IPC
Nome da ação

UO/Serviço Responsável

SC

ESAC

ESEC

ESTESC

ESTGOH

ISCAC

ISEC

Assinalar com "x"

Descrição:

i2A

SASIPC

x
Considerando o exposto no indicador 7.2.1. relativo à promoção da divulgação das oportunidades
de financiamento, prevemos a divulgação mensal de Newsletters com as quais esperamos
envolver a comunidade interna do IPC.

Descrição sucinta da ação
Ação desenvolvida no
âmbito da(s) linha(s)
orientadora (s)

Nova imagem
Divulgação e Promoção do IPC
Presença nos órgãos de comunicação social e nas redes sociais
X

Comunicação interna
Comunicação externa
Outras

Assinalar com "x"

Ação:

Publicação de notícias sobre iniciativas de I&D promovidas pelo i2A na comunicação
social e nas redes sociais
Nome da ação

UO/Serviço Responsável

SC

ESAC

ESEC

ESTESC

ESTGOH

ISCAC

ISEC

Assinalar com "x"

Descrição:

i2A

SASIPC

x
No decurso de 2021, o i2A procurará garantir uma maior cobertura mediática das suas iniciativas.
Para tal, não só no âmbito dos eventos que prevê organizar, mas também dos projetos qua
aguardam parecer de aprovação, o i2A prevê ser o core de, pelo menos, cinco notícias na
comunicação social. Por outro lado, o i2A procurará alimentar com mais regularidade a sua conta
na rede social Facebook, para além de criar contas institucionais nas redes sociais Twitter e
LinkedIn.

Descrição sucinta da ação
Ação desenvolvida no
âmbito da(s) linha(s)
orientadora (s)

Nova imagem
x

Divulgação e Promoção do IPC

x

Presença nos órgãos de comunicação social e nas redes sociais
Comunicação interna
Comunicação externa
Outras

Assinalar com "x"

Ação:

Reformulação do website institucional do i2A
Nome da ação

UO/Serviço Responsável

SC

ESAC

ESEC

ESTESC

Assinalar com "x"

Descrição:

ESTGOH

ISCAC

ISEC

i2A

SASIPC

x

No âmbito da estratégia de comunicação do i2A, e em harmonização com as novas
diretrizes da marca Politécnico de Coimbra, o i2A propõe-se reformular o seu website
institucional, tornando-o mais atrativo e funcional, em versão bilingue (PT e EN). A
maior funcionalidade pretendida passará, em parte, por uma articulação direta com o
SIGQ, nomeadamente no que diz respeito ao material diretamente relacionado com a
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atividade quotidiana da UOI. Por outro lado, para além de continuar a promover os
recursos técnico-científicos do IPC e compilar, sistematizar e disponibilizar informação
variada, desde documentação interna à de mecanismos de financiamento, o novo site
contará com ferramentas que permitirão, de forma permanente, recolher ideias para
projetos, promover a articulação entre equipas, catalogar procura e oferta de
conhecimento e monitorizar e escrutinar a nossa atividade.
Descrição sucinta da ação
Ação desenvolvida no
âmbito da(s) linha(s)
orientadora (s)

Nova imagem
x

Divulgação e Promoção do IPC
Presença nos órgãos de comunicação social e nas redes sociais

Assinalar com "x"

x

Comunicação interna

x

Comunicação externa
Outras

(…)
NOTA:
Para que em sede de relatório de atividades seja possível aferir a prossecução das metas propostas será necessário, sempre
que aplicável, explicitar as ações previstas associadas e organizar as atividades de forma a possibilitar a recolha sistemática da
informação subjacente. Assim:
Existindo forte condicionamento à realização de ações que impliquem aglomeração de pessoas e/ou deslocações,
algumas metas poderão estar também condicionadas, o que poderá ser referido no plano de atividades, devendo,
nesse caso, descrever-se de forma sucinta as ações previstas para obviar tais dificuldades e minimizar o risco
associado;
Alguns dos indicadores transitam do ano anterior e poderá ser necessária a introdução de novos indicadores face
às metas a definir;
No âmbito do indicador 18.2.1 - N.º de eventos realizados no âmbito da divulgação e promoção do IPC sugere-se a
especificação dos eventos previstos, bem como a promoção da recolha sistemática de informação, de forma a que
no reporte em sede de Relatório de Atividades seja possível explicitar os eventos realizados, a identificação da(s)
UO promotora(s) e as datas em que os mesmos se realizaram;
No âmbito do indicador 18.2.2 - N.º de eventos anuais coorganizados com a UOE e partilhados com a comunidade
IPC sugere-se a especificação dos eventos previstos, bem como a promoção da recolha sistemática de informação,
de forma a que no reporte em sede de Relatório de Atividades seja possível explicitar os eventos realizados, a
identificação da(s) UO envolvida(s) e as datas em que os mesmos se realizaram;
No âmbito do indicador 18.4.1 - N.º de ações informativas sugere-se a especificação da tipologia de ações previstas,
bem como a promoção da recolha sistemática de informação, de forma a que no reporte em sede de Relatório de
Atividades seja possível explicitar as ações realizadas, a identificação da(s) UO promotora(s), as datas de realização
e o público alvo;
No âmbito do indicador 18.5.2 - Nº de vídeos realizados e divulgados nas redes sociais oficiais sugere-se a promoção
da recolha sistemática de informação, de forma a que no reporte em sede de Relatório de Atividades seja possível
aferir o n.º de vídeos a reportar.
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