
 
 

 
 
 
 
 
Modalidade: Workshop online através da plataforma zoom 
 
A investigação científica tem tido um papel muito importante, não apenas na construção do 
conhecimento, mas também no bem-estar das pessoas e das sociedades. No entanto, o 
impacto da ciência no bem-estar social tem sido limitado por diversos fatores incluindo: 
dificuldades de comunicação do conhecimento mesmo para públicos com elevada literacia 
científica ou numeracia, dificuldades na utilização do conhecimento para informar práticas, 
decisões e desenvolver soluções e limitado alinhamento da investigação com as expectativas, 
necessidades e valores sociais.  
Para ultrapassar estes problemas, vários autores e entidades supranacionais têm vindo a 
defender a necessidade de promover práticas de investigação mais inclusivas, que envolvam 
outros atores sociais fora da academia nas diversas fases do processo investigativo. 
Pretende-se assim alinhar os métodos usados e os resultados da investigação com os 
valores, expectativas e necessidades da sociedade, assegurando desta forma a 
sustentabilidade da investigação. 
Em conformidade com esta perspetiva, o CIDTFF organizou em 2020 um fórum interno para 
discutir e repensar as práticas investigativas dos diversos projetos e curso à luz da 
Responsabilidade Social da Investigação (RSI). Deste fórum, emergiu a necessidade de 
conceber uma estratégia para a promoção de práticas de RSI, que foi desenvolvida no 
documento Estratégia de Responsabilidade Social do CIDTFF (ERS_CIDTFF). Este 
documento é entendido como um ponto de partida para a co-construção e implementação de 
estratégias RSI por parte dos elementos do CIDTFF e atores sociais não académicos com 
quem o centro tem vindo ou pretende vir a trabalhar. Desta forma, construindo a partir deste 
documento, esta série de workshops pretende: 

 
1. Contribuir para a operacionalização da “Estratégia de Responsabilidade Social 

do CIDTFF” (ERS_CIDTFF) pelos membros do centro. 
 

2. Mapear um conjunto de “casos de práticas de Responsabilidade Social” inter e intra 
grupos de investigação do CIDTFF (G1, G2 e G3). 

 
3. Incentivar a existência de “embaixadores de RRI” no CIDTFF e desenvolver 

competências para promover a formação de outros investigadores do centro no 
sentido de integrarem ações futuras de responsabilidade social. 

https://ria.ua.pt/handle/10773/31099
https://ria.ua.pt/handle/10773/31099
https://ria.ua.pt/handle/10773/31099
https://www.ua.pt/pt/cidtff/page/27099


Resultados esperados: 
 

1. Capacitação dos membros para operacionalização do documento de 
Responsabilidade Social do CIDTFF por forma a contribuir para a sua 
sustentabilidade; 

2. Análise SWOT da ERS-CIDTFF; 
3. Estratégias de implementação de boas práticas de ERS-CIDTFF (possivelmente a 

disseminar em formato de e-book). 
 
 
Equipa:  
 
Coordenação do projeto:  

● Xana Sá Pinto 
● Cecília Guerra 

 
Especialistas externos: 

● Tom Holmgaard Børsen (Denmark): https://vbn.aau.dk/en/persons/104442  
● Gonçalo Gomes (DECA/UA): https://www.ua.pt/pt/p/10331089  

 
 

Número de participantes: 32 
 

● 20 membros do CIDTFF (membros integrados doutorados, membros integrados não 
doutorados e colaboradores) 

● 12 membros de instituições parceiras do CIDTFF (nacionais e internacionais) 
 
 
Seleção dos participantes: 
 
Inscrição online: https://forms.ua.pt/index.php?r=survey/index&sid=651595&lang=pt 
 
Abertura de inscrições: 13 de setembro de 2021 
 
Prazo de inscrição: 19 de setembro 2021 
 
Confirmação de inscrição: Até 28 de Setembro de 2021. 
 
 
Critérios de seleção dos participantes (futuros embaixadores RS_CIDTFF): 
A seleção dos participantes será feita pela ordem de registo de inscrição.  
No entanto, serão aplicados critérios que assegurem a diversidade de participantes (em 
termos de género, fase da carreira, grupos de investigação e instituições participantes). 
 
 
 
 
 

Financiado por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., 
no âmbito dos projetos UIDB/00194/2020 e UIDP/00194/2020 

 

               

https://vbn.aau.dk/en/persons/104442
https://www.ua.pt/pt/p/10331089
https://www.ua.pt/pt/cidtff/page/27097
https://www.ua.pt/pt/cidtff/page/27097
https://www.ua.pt/pt/cidtff/page/27097
https://forms.ua.pt/index.php?r=survey/index&sid=651595&lang=pt


Programa (provisório): 
 

 Workshop 1 Workshop 2  Workshop 3 Workshop 4 

6 de outubro 2021  

[14h00-17h00] 

27 de outubro 2021  

[14h00-17h00] 

17 de novembro 2021  

[14h00-17h00] 

15 de dezembro 2021  

[14h00-17h00] 

[link zoom a enviar] [link zoom a enviar] [link zoom a enviar] [link zoom a enviar] 

Palestra 
(30 min) 

Helena Araújo e Sá 

(RS_CIDTFF) 

 

Estratégia de 
Responsabilidade Social do 
CIDTFF (ERS_CIDTFF) 

Tom Holmgaard Børsen 

 

“Prepared for social 
responsibility?” 
https://vbn.aau.dk/en/persons/
104442 

Gonçalo Gomes (UA) 

 

SIKE - Social Innovation 

through Knowledge 

Exchange 

https://idmais.org/pt-
pt/project/sike-social-
innovation-through-knowledge-
exchange/ 

A confirmar… 

Oficina prática 
(2h) 
 
(salas 
simultâneas) 

Organização de grupos de 

trabalho. 

 

Discussão sobre o documento 

“Estratégia de 

Responsabilidade Social do 

CIDTFF” (ERS_CIDTFF). 

 

Realização de uma análise de 
SWOT da estratégia de RS no 
CIDTFF.UA. 

Discussão das análises de 

SWOT 

 

Identificação de “Boas 
Práticas de 
Responsabilidade Social do 
CIDTFF” (ERS_CIDTFF). 

Análise das entrevistas aos 
responsáveis pelas “Boas 
Práticas de 
Responsabilidade Social do 
CIDTFF” 

Discussão sobre a 
operacionalização da 
“Estratégia de 
Responsabilidade Social do 
CIDTFF” 
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