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Estratégia de Futuro
da UI_IPSantarém
Em conformidade com a missão da UI e eixos estratégicos definidos, propõem-se as seguintes atividades:

Eixo 1 – Estrutura organizacional
Objetivos
Articulação
intersectorial que
congregue os vários
DOMÍNIOS
CIENTÍFICOS, de
forma a reforçar áreas
com massa crítica mais
representativa
Promoção de pontes de
ligação com outros
centros de
investigação nacionais
e internacionais, em
particular potenciando a
interação com o CIEQV

Ações
• Consolidação dos DC e respetivas
subáreas científicas
• Registo de projetos I&D no âmbito
do SGQ
• Consolidação do Estatuto de
membro da UI-IPS
• Atualização continuada do
CIÊNCIAS CV e ORCID
• Consolidação da Plataforma UIIPS

Projetos I&D em colaboração
Eventos organizados em colaboração

Metas

Indicadores

Colaboradores

4 DC
2-3 Projetos / DC
5-10 Membros /
DC
1 Plataforma
200 CIÊNCIA CV
Dez 2019

N.º de DC e SAC
N.º Projetos / DC
N.º Membros / DC
N.º CV

Rita Santos Rocha
Paula Pinto

1 projeto / ano/
SIAC
1 evento / ano

N.º projetos / ano
N.º eventos / ano

Maria Potes Barbas
Rita Santos Rocha
Paula Pinto
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Eixo 2 – Investigação e desenvolvimento
Objetivos
Promoção da
investigação em áreas
específicas, através de
estruturas de apoio à
construção de projetos
potencialmente
vencedores nas chamadas
das agências de
financiamento nacionais e
internacionais
Incentivo à criação e à
apresentação de novas
propostas de
investigação e de
desenvolvimento que
reúnam várias áreas
científicas do centro de
investigação, numa
perspetiva de verdadeira
interdisciplinaridade

Ações

•
•

•
•

Workshops
especializados (de apoio
a determinadas calls)
Eventos especializados

Comissões de
acompanhamento de
cada chamada
Parecer sobre potenciais
candidaturas

Metas

Indicadores

1-2 eventos / ano

N.º de workshops /ano
N.º de eventos /ano

1-2 chamadas por SAC
/ ano

N.º de concursos /ano
N.º Projetos submetidos
/ano
N.º de projetos
financiados/ano
% financiamento próprio

Colaboradores

Maria Potes Barbas
Rita Santos Rocha
Paula Pinto

Paula Pinto
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Eixo 3 – Trabalho colaborativo
Objetivos
Construção de um espaço de interação (numa
plataforma WEB) com toda a informação
disponível sobre as várias linhas de investigação e
com indicação das chamadas para a submissão
de projetos das agências de financiamento
nacionais e internacionais proporcionam

Dinamização de espaços de partilha de saberes
(dinamização de workshops orientados para a
produção científica, e organização de eventos
científicos reconhecidos nacional e
internacionalmente, nas áreas da UI-IPS)

Ações
• Construção da plataforma
• Implementação da
plataforma
• Alimentação da
plataforma
• Alimentação do facebook
da UI-IPS
• Realização de workshops
com conteúdos
pertinentes para todos os
investigadores
• Organização de
conferências
internacionais
prestigiadas (organização
e apoio)
• Envolvimento de
estudantes nos projetos
I&D e contribuição para o
registo no suplemento ao
diploma

Metas

Indicadores

Colaboradores

100%
relativamente
ao ano anterior
Dez 2019

N.º de visitas /
mês
N.º de ligações
facebook / ano

Maria Potes
Barbas

2-3 workshops /
ano
1 conferência
internacional /
ano
1-2 estudantes /
projeto

N.º de
workshops
/ano
N.º de
conferências
/ano
N.º de
estudantes
envolvidos /
ano

Maria Potes
Barbas
Rita Santos
Rocha
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Eixo 4 – Divulgação e disseminação da Investigação
Objetivos

Ações
•
•

Promoção da produção
científica dos investigadores e
conteúdos para transferência
de conhecimento

•
•
•
•
•
•

•
•
•
Revista UI-IPS

•
•
•

Metas
Comunicações em
congressos
Publicação de artigos
científicos
Publicação de capítulos
Publicação de livros
Desenvolvimento de
protótipos e patentes
Publicação de
conteúdos técnicos
Prémio I&D Estudante
Relatório anual de
atividades com base na
CIÊNCIA CV
Alojamento da revista
Gestão da revista
Redefinição do título da
revista
Reorganização dos
conteúdos da revista
Alimentação da revista
Promoção da revista

•
•
•
•
•
•
•

2 comunicações /
SAC / ano
2 artigos / SAC /
ano
2 capítulos / SAC /
ano
1 livro / SAC / ano
1 protótipo ou
patente / ano
1 conteúdos
técnicos / SAC /
ano
3 prémios / ano

Mínimo 3 edições regulares
e números temáticos /ano

Indicadores
N.º de
comunicações
N.º de artigos
N.º de capítulos
N.º de livros
N.º de protótipos ou
patentes
N.º de conteúdos
técnicos
N.º de candidaturas
aos prémios
estudante
1 relatório de
atividades I&D /
ano
N.º de números
temáticos / ano
N.º de artigos / ano
N.º de artigos
descarregados
N.º de visitas à
página da revista

Colaboradores

Rita Santos
Rocha
Filipe Madeira

João
Samartinho
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Eixo 5 – Relação com a comunidade e parcerias
Objetivos

Ações
•

Promoção da investigação realizada junto da
comunidade não académica, através de sessões de
divulgação a realizar em locais comunitários (juntas
de freguesia, câmaras municipais, associações
recreativas, e outras), no sentido de dar a conhecer o
trabalho realizado e de angariar apoios explícitos e
implícitos da comunidade envolvente

Estabelecer parcerias locais, regionais, nacionais e
internacionais que possam, não só trazer outro tipo
de conhecimento (por exemplo, empresarial) para a
investigação no centro, mas também que possam
constituir pontos de apoio para o desenvolvimento de
projetos, nomeadamente para a recolha de dados e
para a constituição de uma rede de estágios para os
investigadores do centro

•

•

Metas
Comunicações em
sessões de divulgação
na comunidade não
académica
Identificação de
necessidades de
investigação e
desenvolvimento
regionais
Angariação de
parceiros para os
prémios

Estabelecimento de parcerias,
quanto à sua abrangência
geográfica:
• locais
• regionais
• nacionais
• internacionais
Estabelecimento de parcerias,
quanto ao tipo de parceiro:
• centros de investigação
empresas
• associações
profissionais
• outras entidades

2-3 ações
/ ano
2-3
reuniões /
ano
1-2
serviços /
ano

2 novas
parcerias /
ano

Indicadores

Colaboradores

N.º de ações /
ano
N.º reuniões /
ano
N.º de serviços /
ano

N.º de parcerias
locais
N.º de parcerias
regionais
N.º de parcerias
nacionais
N.º de parcerias
internacionais
N.º de parcerias
quanto ao tipo de
entidade

Maria Potes
Barbas
Rita Santos
Rocha

