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INTRODUÇÃO
O presente relatório tem como objetivo reportar o trabalho desenvolvido pela DGID ao
longo do ano académico de 2019/2020 no âmbito do Plano de Desenvolvimento
Estratégico do ISEC Lisboa, no que concerne nomeadamente aos objetivos
operacionais (OE) definidos para o Vetor de Desenvolvimento (VeDE) 2 –
Conhecimento, no VeDE 3 – Qualidade e Avaliação, VeDE 4 – Expansão e VeDE 5 –
Sociedade e Responsabilidade Social.
As ações desenvolvidas em cada VeDE encontram-se descritas abaixo.

VeDE 2 – CONHECIMENTO
OE1 – CAPACITAR PARA INVESTIGAR
Objetivo Operacional 1.1 – Definição da Política Científica do ISEC Lisboa e
determinação de áreas estratégicas de conhecimento para a realização de atividades
I&DT, articuladas com as áreas de ensino/formação do Instituto:
(i) Participação na definição da Política Científica do ISEC Lisboa para 2020-2025;
(ii) Apoio na implementação do sistema de linhas de investigação para os trabalhos
finais de mestrado no âmbito dos diferentes cursos do ISEC Lisboa.
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:
(i) “Pensar Investigação”: das 5 sessões previstas realizar entre outubro/2019 e
julho/2020 foram realizadas apenas 3;
(ii) Workshops: dos 3 workshops sobre abordagens/metodologias de investigação a
realizar em outubro 2019, dezembro/2019 e abril/2020, foram realizados apenas 2
(dezembro/2019 e fevereiro/2020).
OE2 - INVESTIGAR E PUBLICAR COM ESTUDANTES
Objetivo Operacional 2.1 - Fomentar a participação em projetos de investigação
orientada e o aumento da produção científica com afiliação do ISEC Lisboa:
(i) Divulgação, junto da comunidade académica, de calls para participação em
conferências e projetos de investigação, com especial atenção para as áreas
prioritárias definidas na Política Científica do ISEC Lisboa;
(ii) Apreciação e pareceres sobre propostas de projetos de I&D apresentadas à DGID;
(iii) Monitorização dos projetos de I&D em curso – semestralmente;
(iv) Levantamento da produção científica dos docentes e investigadores do ISEC
Lisboa - semestralmente;
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(v) Atualização permanente da página da DGID e divulgação de informação pertinente
no portal do ISEC Lisboa.
OE3 - APLICAR E CRIAR VALOR
Objetivo Operacional 3.2 - Alargar a rede de parcerias estratégicas para a prática de
transferência de conhecimento com o envolvimento de entidades externas ligadas ao
setor industrial ou empresarial em projetos de I&DT cooperativos:
(i) Apoio no reforço da rede de parcerias estratégicas para a transferência de
conhecimento, através da procura de novas parcerias nacionais e internacionais
(Erasmus+ e outras).

VeDE 3 – QUALIDADE E AVALIAÇÃO
OE1 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL NO ENSINO E I&DT
Objetivo Operacional 1.1 - Consolidar o Sistema Interno de Garantia de Qualidade e
rever o Manual de Qualidade:
(i) Contributo na elaboração dos indicadores de avaliação da qualidade da I&DT do
ISEC Lisboa.

VeDE 4 – EXPANSÃO
OE1 - CAPACITAR PARA INVESTIGAR
Objetivo Operacional 1.2 - Promover e apoiar a mobilidade de docentes, staff e
estudantes (incoming e ongoing):
(i) Colaboração com o GRI no desenvolvimento de novas parcerias internacionais, com
especial destaque para o envolvimento de estudantes e docentes do ISEC Lisboa
em projetos de investigação.
OE2 - PARCERIAS ESTRATÉGICAS INTERNACIONAIS
Objetivo Operacional 2.1 - Desenvolver projetos de cooperação e desenvolvimento no
âmbito da educação, formação, investigação e prestação de serviços especializados
com parceiros estratégicos da CPLP e da América Latina:
(i) Colaboração com as escolas do ISEC Lisboa no refortalecimento.

VeDE 5 – SOCIEDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL
OE4 - CIÊNCIA ABERTA e PARTILHA SOCIAL
Objetivo Operacional 4.1 - Promover a divulgação dos projetos de investigação e seus
resultados à comunidade em geral:
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(i) Promover a divulgação dos projetos de investigação em curso e de novos projetos no
seio da comunidade académica através das sessões de formação organizadas pela
DGID e da página do ISEC Lisboa.

De acordo com a informação recebida Centros de I&DT do ISEC Lisboa (CEIA e
TGRAF), estão atualmente em curso os seguintes projetos:
DESIGNAÇÃO
NEMO - Plantas Energéticas em Aquaponia
Levantamento
e
mapeamento
de
competências para a hotelaria e restauração
TEYL in the practicum: mapping supervisory
and teaching approaches (MAp)
Adaptação e Validação da Escala de
Ansiedade por Separação (Asa-27) para a
População Portuguesa
Aprendizagem socioemocional – desafios
para a docência
T1.1. Criação da exposição Materfad ISEC
Lisboa
T2.2. Design e comunicação visual de
espetáculos culturais: o caso do teatro
T2.3. O papel do gerente de criação na edição
de revistas de enologia na Espanha (20102020)
T2.4. Competências criativas transversais
como elo entre o ensino superior em design
de produto e a empresa. Caso da Escola da
Universidade Elisava
"T2.5. O Food Design como elo entre o
Design e a Gastronomia
A experiência gastronômica na Catalunha de
2000 a 2020"
"T2.7. O comportamento criativo das pessoas
com síndrome de Down
Marcas identitárias da gastronomia na área
do Pinhal e Vale do Tejo
B-Prepared - Civil Protection Preparedness
and Training Multi-Platform Virtual Program
SCHOOLIMPACT - Estudo socio-funcional
dos alunos de Proteção Civil do ISEC Lisboa:
análise do impacto científico-profissional
Mediação da Leitura através de Literatura
Infantil: O Conhecimento do Vocabulário
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CONCLUSÃO
A reflexão acerca do trabalho desenvolvido pela DGID no período em análise leva a
concluir que não foi possível atingir todos os objetivos definidos para este período de
tempo, nomeadamente no que respeita à concretização de ações de formação em
investigação dirigidas ao corpo docente do ISEC Lisboa (Objetivo Operacional 1.3.). Das
cinco sessões de “Pensar Investigação” previstas para o ano letivo de 2019/2020
apenas quatro foram concretizadas. Tal deveu-se à situação pandémica que se fez
sentir a partir de março de 2020.
Constata-se que algumas das funções do CEIA e do TGRAF têm vindo a ser
desempenhadas pela DGID. Esta situação deve-se essencialmente à inexistência de
órgãos próprios (comissões científicas) do CEIA e do TGRAF, órgãos estes que não
estão previstos nos Regulamentos de ambos os Centros em vigor, bem como à
ausência prolongada da Diretora do CEIA por motivos de ordem pessoal.
Assim, consideram-se relevantes as seguintes sugestões de melhoria: a revisão dos
Regulamentos do CEIA e do TGRAF de forma a incluir nestes Centros a existência de
comissões científicas e a definir as competências das mesmas, e também a revisão do
Regulamento da DGID com vista à transferência de algumas das suas funções e
competências para o CEIA e o TGRAF.
À semelhança do referido em Relatórios da DGID anteriores (2017/2018), é desejável o
reforço da equipa da DGID com um elemento de secretariado de apoio ao Diretor-Geral
na gestão e realização das atividades desta estrutura orgânica.

Lisboa, 30 de julho de 2020

Prof. Doutor José Reis Jorge
Diretor-Geral para a Investigação e Desenvolvimento
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