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INTRODUÇÃO
O presente documento visa a sistematização das atividades a desenvolver pela Direção Geral para a
Investigação e Desenvolvimento (DGID) durante o ano letivo de 2021/2022.
O Plano de Atividades da DGID (Anexo I) tem em vista a concretização dos objetivos estratégicos e
operacionais definidos no Plano de Desenvolvimento Estratégico 2021-2024 do ISEC Lisboa, nomeadamente
nos Vetores de Desenvolvimento (VeDE):):
VeDE 2 – Investigar para aplicar:
Objetivo Operacional 1.1: Capacitar o ISEC Lisboa com a atualização da sua Política Científica e
determinação de áreas estratégicas de conhecimento para a realização de atividades I&DT, articuladas
com as áreas de ensino/formação do Instituto para o novo quadriénio;
Objetivo Operacional 1.3: Incremento e divulgação de mecanismos de apoio e incentivo à capacitação
de recursos humanos para a prática de atividades de I&DT;
Objetivo Operacional 2.1: Promover a implementação de soluções concretas para problemas reais pré
diagnosticados por entidades parceiras ligadas ao setor industrial, empresarial ou a outras organizações
externas;
Objetivo Operacional 3.1: Fomentar a participação em projetos de investigação orientada e o aumento
da produção científica com afiliação do ISEC Lisboa;
Objetivo Operacional 3.2: Estimular a participação e o envolvimento dos estudantes desde os primeiros
anos em práticas de iniciação à investigação científica;
VeDE 4 – Sustentabilidade, relações com o meio e responsabilidade social
Objetivo Operacional 1.2: Promoção dos ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável de forma
transversal aos Macroprocessos do ISEC Lisboa.

(Doutora Ana Paula Oliveira)
MO_PA_DGID_2021_V1.0

Diretora-Geral para a Investigação e Desenvolvimento
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ANEXO I – DGID
VeDE 2 – INVESTIGAR PARA APLICAR
OBJETIVO
ESTRATÉGICO (OE)

OBJETIVOS
OPERACIONAIS (OP)

AÇÕES
VEDE – OE/OB OP/A

SÍNTESE
DAS ATIVIDADES
A DESENVOLVER
EM 2020/21

DATA
DE
REALIZAÇÃO

OP1.1: Capacitar o ISEC
Lisboa com a atualização
da sua Política Científica
e determinação de áreas
estratégicas de conhecimento
para a realização de atividades
I&DT, articuladas
com as áreas de ensino/
formação do Instituto
para o novo quadriénio

V 2 – 1.1.3 Definição de áreas
estratégicas para as práticas
de I&DT articuladas
com as áreas de ensino/
formação do ISEC Lisboa,
realizada em parceria
com os STAKHOLDERS

Redefinir as áreas estratégicas
e linhas de ID&T para
o próximo quadriénio,
trabalhando, para tal,
em articulação com os
STAKHOLDERS e os Diretores
das Escolas do ISEC Lisboa

jan/22

V2-1.3.2 Definição e
divulgação de mecanismos
de capacitação de Recursos
Humanos para atividades de
I&DT, nomeadamente nos
valores e conceitos do projeto
europeu FOSTER

Realização de pelo menos
2 ações de formação e
divulgação no âmbito do
projeto FOSTER

mar/22

V2-1.3.3 Realização de
ações internas de formação
destinadas a docentes, a
estudantes e a parceiros

Realização de pelo menos 5
ações de Formação “Pensar
Investigação”

Ao longo do ano

V2-1.3.4 Incluir em todas
as Licenciaturas em falta
a UC de IPI e atribuir
às Unidades de Investigação
a responsabilidade
da sua condução
e avaliação dos estudantes

Supervisionar e monitorizar o
desenrolar da UC de IPI

Ao longo
dos semestres

V2-2.1.4 Desenvolver
uma plataforma colaborativa
de divulgação
de: (i) projetos em curso

Reformular a área do site
do ISEC Lisboa dedicada
aos projetos de I&DT

mar/22

V2 - 3.1.1 Realização de ações
de sensibilização junto
do corpo investigadores
com vista ao incremento
da Produção Científica
numa lógica de Ciência Aberta

Proceder à criação
e divulgação de um e-book
sobre a evolução dos output’s
do ISEC Lisboa nos últimos 30
anos (e-book de comemoração
dos 30 anos do ISEC Lisboa)

dez/21

V2-3.1.2 Ações de articulação
entre a DGIC e os responsáveis
pelas UC’s de Projeto
das Licenciaturas
e com os orientadores
de dissertações de mestrado

Rever os modelos
de propostas de TFL e TFM,
de modo a proceder
à articulação dos temas
de TFL e TFM com as linhas
de investigação em curso
nos Centros do ISEC Lisboa

fev/22

V2-3.1.3 Página de I&DT

Monitorizar o portal
do docente do ISEC Lisboa

jul/22

V2-3.1.4 Monitorização
dos projetos de I&DT e da
produção científica

Divulgar, por email
ou Newsletter, os projetos
aprovados, em curso ou
finalizados (mínimo 2 por ano),
incluindo os resultados dos
projetos de investigação
e respetivos outputs

jun/22

OE1: CAPACITAR PESSOAS
E ESTRUTURAS
OP1.3: Incremento
e divulgação de mecanismos
de apoio e incentivo
à capacitação de recursos
humanos para a prática
de atividades de I&DT
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OE 2: INVESTIGAÇÃO
COLABORATIVA: Transferir
Conhecimento e Criar Valor
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OE 3: PROMOVER
A PRODUÇÃO CIENTÍFICA

OP2.1: Promover
a implementação de soluções
concretas para problemas
reais pré diagnosticados
por entidades parceiras
ligadas ao setor industrial,
empresarial ou a outras
organizações externas

OP3.1: Fomentar
a participação em projetos
de investigação orientada
e o aumento da produção
científica com afiliação
do ISEC Lisboa
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VeDE 4 – SUSTENTABILIDADE, RELAÇÕES COM O MEIO E RESPONSABILIDADE SOCIAL
OBJETIVO
ESTRATÉGICO (OE)

AÇÕES
VEDE – OE/OB OP/A

SÍNTESE
DAS ATIVIDADES
A DESENVOLVER
EM 2020/21

DATA
DE
REALIZAÇÃO

OP1.2: Promoção
dos ODS – Objetivos
do Desenvolvimento
Sustentável de forma
transversal
aos Macroprocessos
do ISEC Lisboa

V4-1.2.2 Macroprocessos
INVESTIGAÇÃO e PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS alinhados
com a Agenda 2030:
Mapeamento
das contribuições
das diferentes ações de cada
um dos Macroprocessos
referidos para cada
um dos ODS e divulgação
destes resultados.

Proceder à monitorização
da inclusão dos ODS
nas ações do Macroprocesso
Investigação e Prestação
de Serviços

jun/22
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OE 4: SUSTENTABILIDADE
DE RECURSOS

OBJETIVOS
OPERACIONAIS (OP)
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