ObservIST

Observatório de Boas Práticas do IST

Formulário para submissão de prática. Application form
Depois de preenchido, por favor grave este formulário e envie para observist@tecnico.ulisboa.pt para firmar a
submissão da Prática. Ser-lhe-á enviado um e-mail de confirmação da receção. After filling the form please save it
and send it to observist@tecnico.ulisboa.pt. You will receive a confirmation e-mail.
*Obrigatório | Mandatory

Dados do proponente Applicants identification
Nome Name*

Maria Manuela Portela/António Pinto da Costa
Email*

maria.manuela.portela@tecnico.ulisboa.pt/antonio.pinto.da.costa@tecnico.ulisboa.pt

Prática Proposta Proposed Practice
Designação da Prática Practice name*

Prémios do Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos: Prémios
Professor Alberto Abecasis Manzanares e Professor João Arménio Correia Martins

Sítio da Internet da Prática Practice internet site
https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/departamentos/decivil/informacoes

Seleção da Área Temática Subject Areas Selection
Identificação da área temática em que se insere a Prática, de acordo com o Plano
Estratégico do IST Identification of the subject area in which the Practice is inserted, according to the IST Strategic Plan *
Educação Superior Higher Education
Investigação, Desenvolvimento e Inovação Research, Development and Innovation
Transferência de Tecnologia Technoclogy Transfer
Funcionamento Multipolar Multipolar Functioning
Internacionalização Internationalisation
Comunicação Communication
Capital Humano Human Capital
Infraestruturas Infrastructure
Processos e Qualidade Processes and Quality
Tecnologias de Informação Information Technologies
Financiamento Funding
Outra Other

Implementação da Prática (2000 caracteres)
Practice Implementation (2000 characters)
Descrição da implementação da prática: ações, calendarização e recursos aplicados
Description of the implementation of the practice: actions, schedules and resources applied *
Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos, DECivil,
globalmente, com o objetivo de incentivar os alunos a se distinguirem pelo seu bom
desempenho académico e a recordar figuras marcantes na afirmação do
departamento no âmbito da Engenharia Civil:
- Prémio Professor Alberto Abecasis Manzanares, cuja primeira edição teve lugar no
ano letivo de 2002/2003. Desde então ocorreram dez edições, a última das quais
relativa a 2019, referente ao letivo de 2017/2018. O prémio, que se concretiza
mediante a atribuição de um diploma nominal complementado, sempre que possível,
por um valor monetário simbólico, pretende contribuir para uma mais sólida formação
em matérias da área científica de Hidráulica, Ambiente e Recursos Hídricos, sendo
atribuído aos três alunos com melhores notas num grupo de disciplinas da
licenciatura, desde que superiores a 14 valores.
- Prémio Professor João Arménio Correia Martins, cuja primeira edição teve lugar no
ano letivo de 2008/2009, tendo a sexta e última edição ocorrido em 2019. O prémio,
que assenta também num diploma nominal, complementado por um valor monetário
simbólico, tem por objetivo contribuir para incentivar os alunos a obterem uma sólida
formação científica e técnica na área da Mecânica Estrutural e Estruturas, em
particular no domínio da Mecânica Computacional, distinguindo a melhor dissertação
nesse domínio.
Os regulamentos dos anteriores prémios podem ser consultados no site do DECivil,
sendo que em cada nova edição são também publicitados os editais particularizando
aspetos da mesma.
Menciona-se que a presente candidatura mereceu a concordância do departamento,
o qual se associa à mesma.

Resultados Alcançados (3000 caracteres)
Results Achieved (3000 characters)
Descrição dos resultados obtidos em relação aos objetivos previstos, incluindo as
alterações introduzidas durante a execução da prática. É valorizada a apresentação de
dados qualitativos e quantitativos que demonstrem o cumprimento dos objetivos
Description of results obtained vis-à-vis the objectives envisaged, including changes brought in during practice implementation. The
presentation of qualitative and quantitaive data that shows objective compliance is appreciated. *

Ao distinguirem os alunos pelo seu desempenho, os Prémios Professor Alberto
Abecasis Manzanares e Professor João Arménio Correia Martins incentivam uma
aprendizagem de qualidade, objetivo que orientou a sua criação. Uma vez que têm
sido muito regularmente atribuídos, constituem já uma referência para os alunos,
conferindo a sua atribuição prestígio a quem a recebe.
Desde a sua instituição, ou seja, ao longo das suas já dez edições, o Prémio
Professor Alberto Abecasis Manzanares já distinguiu 35 alunos. O número de alunos
distinguido pelo Prémio Professor João Arménio Correia Martins, cuja última edição
foi a sexta, é menor (7) pelo facto de, não só o Prémio ser mais recente, mas
também por, no passado, apenas em duas das suas edições terem havido alunos ex
aequo e numa edição não ter havido atribuição por não serem cumpridos os critérios
de elegibilidade.
Não sendo a atribuição dos prémios anteriores automática, mas requerendo antes
processos de candidatura por parte de candidatos elegíveis (nos termos dos
respetivos regulamentos), o número de alunos premiados até à data revela, por si
só, o interesse que as iniciativas têm suscitado, sendo que tal número é obviamente
inferior ao de candidaturas.
A par com o incentivo à aprendizagem, os anteriores prémios contribuem muito
significativamente para preservar a memória do IST, mantendo viva a memória de
professores seus que muito contribuíram para o prestígio da Escola e também para
as melhores práticas profissionais.

Avaliação e Monitorização (2500 caracteres)
Evaluation nad Monitoring (2500 characters)
Descrição do processo de avaliação e monitorização da prática e propostas de
melhoria identificadas e introduzidas Description of the process of evaluation and monitoring of the practice and
improvement proposals identified and introduced *
O processo inerente à atribuição de qualquer um dos dois prémios em menção
pressupõe uma candidatura, podendo dar-se o acaso de não haver atribuição por (1)
não estarem reunidas as condições de elegibilidade ou (2) por falta de qualidade dos
candidatos, nos termos dos respetivos regulamentos.
Para cada prémio, a avaliação das candidaturas é feita por um júri para o efeito
nomeado pelo DECivil e tem em conta os parâmetros definidos no regulamento,
como antes mencionados, e eventualmente particularizados no correspondente
edital, estritamente focados na avaliação do desempenho escolar dos candidatos em
unidades curriculares pré selecionadas ou decorrentes das respetivas dissertações
de mestrado, conforme o prémio.
O júri do prémio elabora uma ata da reunião a qual é publicitada no sítio do DECivil
na internet.
O sucesso da iniciativa passa por assegurar a sua continuidade que, assim, constitui
a principal medida de monitorização da implementação da mesma. Com exceção do
período em que houve necessidade de adequar os regulamentos a alterações
curriculares, tal continuidade tem sido assegurada.

Carácter Inovador e Transferibilidade (2500 caracteres)
Inovativ Character and Transferability (2500 characters)
Descrição dos aspetos inovadores da prática em termos internos (no IST) e externos
(ensino superior), bem como dos elementos que possam ser replicados num contexto
diferente e eventuais recomendações a ter em conta num exercício de benchmarking
Description of innovative aspects internally (at IST) and externally (higher education), as well as aspects that may be replicated in a
different context and any recommendations to be taken into account in any benchmarking exercise. *

A par com os prémios anteriores e embora a sua criação não tenha sido diretamente
devida ao DECivil, mencionam-se mais dois prémios cuja atribuição tem sido
promovida pelo DECivil e decorrido em simultâneo com dos prémios objeto da
presente candidatura: o Prémio Arquiteto Álvaro Machado, o primeiro Professor de
Arquitetura no IST, tendo sido instituído pelas suas duas filhas para homenagear a
memória de seu Pai, e o Prémio Edgar Cardoso, instituído pela Fundação Edgar
Cardoso.
Estes dois prémios distinguem também vultos do DECivil e pretendem contribuir para
melhorar o desempenho académico dos seus estudantes. O primeiro prémio
distingue o melhor aluno que, em cada ano civil, conclua o Mestrado Integrado em
Arquitetura. O segundo prémio distingue contribuições científicas, tecnológicos ou de
projeto na área das "pontes e estruturas especiais". A última atribuição destes dois
prémios realizou-se em 2019, conjuntamente com a dos prémios da
responsabilidade do DECivil, valorizando, deste modo, tal conjunto de iniciativas e
chamando a atenção para a sua relevância.
O conjunto dos prémios atribuídos pelo DECivil, em que se incluem os dois prémios
objeto da presente candidatura, constitui uma iniciativa pioneira, pelo seu número
(quatro) e pelo seu duplo propósito (valorizar a aprendizagem e preservar a memória
do IST). Com efeito e como mencionado, à semelhança de outros departamentos,
premeiam a excelência e incentivam os alunos a persegui-la. Importa ainda
mencionar que não se tratam de prémios diretamente criados pelo DECivil, tendo
antes nascido da iniciativa individual de docentes do departamento, atentos aos
pequenos desafios que podem ser lançados aos alunos na procura do seu melhor
desempenho académico, mas também como forma de criar proximidade entre os
alunos e figuras marcantes da Escola e, assim, preservar a memória do IST. Não
obstante este último aspeto, O DECIvil rapidamente acolheu os prémios e
institucionalizou a sua atribuição.
Os prémios são divulgados pelo departamento que, em cada nova edição, publicita
os respetivos regulamentos, editais e formulários de candidatura. A atribuição dos
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Muito obrigado.

Thank you.

Critérios de elegibilidade
A sistematização e avaliação das propostas de Boas Práticas será feita por um painel de avaliadores que validará
projetos/experiências com base nos seguintes critérios:

•

Solução de problema/melhoria de processo: relevância da iniciativa/experiência para um processo de
melhora contínua;

•

Resultados obtidos: eficácia relativamente aos objetivos esperados, eficiência em relação aos recursos
empregues, eficácia em relação à contribuição para a solução do problema ou para a melhoria de um
processo existente.

•

Carácter inovador: repercussão da boa prática na aprendizagem sobre novas formas e novos estilos de
trabalho na própria instituição.

•
•

Sustentabilidade: possibilidade de manutenção da boa prática no interior da instituição.
Replicabilidade: potencial de transferência do processo, ou parte dele (princípios, ferramentas,
metodologias, etc…), para outros serviços, após um exercício de flexibilidade e adaptabilidade dentro do
universo IST.

