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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*

Dulce Belo (responsável)
Email*

outreach.c2tn@ctn.tecnico.ulisboa.pt

Prática Proposta Proposed Practice
Designação da Prática Practice name*

Social C2TN

Sítio da Internet da Prática Practice internet site

não aplicável (o registo fotográfico é geralmente partilhado no Facebook do C2TN, www.facebook.com/

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 *
Os encontros “"Social C2TN”" são uma atividade de “"in-reach”" criada e promovida pelo
Grupo de Outreach (GO) do C2TN. O principal objetivo desta iniciativa é promover o
enriquecimento das relações humanas entre os membros do C2TN, através de
convívios informais, de aproximadamente 1h, e nos quais se fomenta:
a) uma maior coesão entre os vários membros da instituição;
b) uma melhor integração de novos membros;
c) a divulgação do trabalho realizado pelos membros do C2TN ou realização de
atividades relevantes que possibilitem a partilha de conhecimento.
Este aspeto torna-se particularmente relevante numa unidade de investigação
multidisciplinar como o C2TN que inclui áreas de investigação complementares, mas
diversas, e onde há uma separação física entre os grupos de investigação (resultado
da dispersão dos vários laboratórios e instalações pelo campus do CTN).
Todos os encontros são temáticos, podendo ser usados para levar a cabo tanto
propósitos solidários como de carácter ambiental. Os encontros realizados em 2019
e 2020 foram os seguintes:
- Social Friday de Reis (janeiro 2019): saudar o novo ano e o regresso ao trabalho;
- Social Friday de Química (fevereiro 2019): Apresentação da tradução do Livro
"NOMENCLATURA DE QUÍMICA INORGÂNICA”";
- When Social Friday Becomes Supportive Monday (março 2019): Venda solidária de
bolos com o objectivo de contribuir para a organização do Jantar Comunitário Serve
the City;
- Warm Up for Holidays (julho 2019): Organização de um Science (Pi)ctionary onde
os desafios, em forma de desenho, se relacionavam com as temáticas científicas do
C2TN;
- Social Thursday de Reis (janeiro 2020): Organização do jogo “ Sopa dos Elementos”,
tendo por base a Tabela de Cromos Magnéticos. Os desafios de construir palavras,
relacionadas com as temáticas científicas do C2TN, foi alcançado usando os
símbolos dos elementos químicos;
- Social Thursday de Páscoa (abril 2020): Evento realizado, via Zoom, em contexto
de teletrabalho devido à COVID-19.

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. *

Com a iniciativa “ Social C2TN” o GO espera contribuir para o estreitamento das
relações entre membros do C2TN. Neste contexto, de forma a aferir o sucesso desta
ação e ainda auscultar as expectativas e opiniões dos participantes, foi-lhes
solicitado que respondessem a um breve questionário. No total foram concluídos 42
questionários, número este que está em consonância com a média de participantes
por evento. Esta amostra é composta por investigadores, estudantes de
Doutoramento, técnicos e colaboradores, correspondendo a ~33% dos membros
integrados do C2TN.
De acordo com os resultados obtidos, a avaliação do “ Social C2TN” é muito positiva,
sendo que os participantes em pelo menos um dos eventos, manifestaram a
intenção de voltar a participar em futuras ações. Como satisfação global, a iniciativa
atingiu uma classificação média de 4.4, numa escala de 1 a 5.
Como exemplos concretos de promoção de informação relevante para o
estabelecimento de parcerias sinérgicas ou, simplesmente, o merecido
reconhecimento de trabalho relevante dos investigadores do C2TN, salientamos:
- A apresentação em fevereiro de 2019 da tradução do Livro “ NOMENCLATURA DE
QUÍMICA INORGÂNICA” com a presença dos responsáveis pela tradução Maria
Helena Garcia e Joaquim Marçalo, este último investigador do C2TN;
- A realização da atividade “ Sopa dos Elementos” para promoção da Tabela de
Cromos Magnéticos criada no âmbito das comemorações do Ano Internacional da
Tabela Periódica (2019). Esta versão da Tabela Periódica tem suscitado o interesse
de várias entidades por ser uma das únicas versões disponíveis da tabela periódica
totalmente em português. A Tabela de Cromos Magnéticos foi uma iniciativa do GO
e foi idealizada por um dos investigadores do C2TN, também ele membro do Grupo
de Outreach.
- Porque a obrigatoriedade de distanciamento social não significa estarmos longe, o
GO com o intuito de quebrar a rotina e de reunir os membros do C2TN promoveu,
via Zoom, uma “ Social Thursday” durante o período de confinamento. Auxiliando-se
da plataforma Kahoot, foi possível realizar um QUIZZ temático intitulado "Achas que
conheces o C2TN?", que funcionou como elemento aglutinador. Esta iniciativa
permitiu estender a participação a outros membros do agregado familiar dos
Investigadores, nomeadamente aos mais novos, o que acrescentou um elemento
extra de boa disposição e partilha.
Adicionalmente, o evento “ When social Friday becomes caring Monday” contribuiu
com 95€ para o Jantar Comunitário de 8 de Maio de 2019, promovido pela instituição
‘Serve the City’ e anualmente comparticipado pelos funcionários do Técnico,
evidenciando o lado solidário que este tipo de iniciativas também podem associar.

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 sucesso da iniciativa “ Social C2TN” foi avaliada através da análise dos resultados
de um questionário construído especificamente para o efeito. Desta forma foi
possível aferir o grau de satisfação dos participantes, identificar qual ou quais os
formatos preferenciais e recolher sugestões para futuros eventos. Os resultados
revelam um elevando grau de satisfação por parte dos participantes, dado que,
quando questionados nesse sentido, afirmam pretender continuar a participar nestas
iniciativas. De forma quantitativa, avaliam de forma global as atividades
desenvolvidas com uma pontuação média de 4.4 (numa escala de 1 a 5).
Futuramente este tipo de questionário será realizado com uma periodicidade
semestral, de forma a recolher um feedback atualizado e ajustar as temáticas das
atividades realizadas de acordo com os interesses dos participantes. Este
questionário validou a perceção, ainda que subjetiva, recolhida pelo GO ao longo do
tempo de quais os encontros melhor conseguidos ao gerarem maior participação,
entusiasmo e comentários por parte dos membros do C2TN.
De forma a melhorar a iniciativa esta foi, recentemente, alargada a todos os que
partilham o Campus Tecnológico e Nuclear (CTN) com os membros do C2TN,
incluindo por exemplo pessoal administrativo e membros de outras unidades de
investigação. Desta forma, o “ Social C2TN” contribuirá não só para promover a
interação entre os membros do C2TN, mas também a interação com membros de
outras unidades de investigação no CTN, permitindo que para além da partilha do
espaço físico haja também uma partilha interpessoal.

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. *

Na perceção do GO do C2TN, esta é uma iniciativa única no universo Técnico.
Apesar de haver reuniões periódicas a nível dos vários departamentos/unidades de
investigação, estas têm um carácter mais profissional focado essencialmente na
discussão/partilha científica. Há ainda algumas iniciativas pontualmente focadas no
aspeto social mas sem o carácter regular dos encontros promovidos no “ Social
C2TN”". A iniciativa aqui apresentada pretende constituir um conjunto de eventos
focados primeiramente no enriquecimento do capital humano prevendo, apenas em
segundo plano, servir de partilha de conhecimento científico.
Por serem encontros de curta duração, é fácil aos participantes disponibilizarem uma
hora do seu tempo. Quantos aos recursos investidos estes são baixos tendo em
conta o potencial retorno.
Esta iniciativa pode ser facilmente implementada em todo o universo Técnico, quer
seja ao nível das unidades de investigação ou dos seus departamentos. No caso de
unidades/departamentos dispersos por diferentes campi do Técnico ou em edifícios
diferentes no mesmo campus, este tipo de iniciativa é especialmente pertinente na
medida que promove o convívio entre os vários membros da equipa, proporcionando
adicionalmente a partilha dos respetivos trabalhos científicos. O “ Social C2TN” pode
assim funcionar não só como um veículo de melhores relações interpessoais mas
também de mais colaborações profissionais.

Divulgação da Prática Practice Publication
Autorizo a divulgação da Prática na página do ObservIST I authorize the Practice publication in
ObservIST website*
Pública (acessível fora da Comunidade IST) Public ((accessible outside the IST Community)
Restrita (acessível apenas à Comunidade IST) Restricted (accessible only to the IST Community)

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.

