CONSTRUÍMOS A MUDANÇA

JUNTOS
FAREMOS A DIFERENÇA
QUE QUEREMOS VER NO MUNDO
Saiba mais e torne-se nosso parceiro

OS NOSSOS
VALORES
COMUNIDADE
INOVAÇÃO

MISSÃO
O INTEC - Instituto de Tecnologia
Comportamental – é um Centro de
Desenvolvimento Tecnológico de
carácter científico e base
comportamental, que tem por missão
criar produtos e soluções inovadoras
– através da aplicação das “ciências
comportamentais e sociais na prática”
- com vista a mudar comportamentos.
O nosso propósito é assim a
produção de alto-impacto nas
pessoas, organizações e
comunidades.

www.institutointec.org

CIÊNCIA
APLICADA
IMPACTO

VOZ ATIVA NA
SOCIEDADE

info@institutointec.pt

VISÃO
O INTEC é um Centro de
Desenvolvimento Tecnológico de
Excelência em Portugal na produção
de produtos e soluções inovadoras de
alto-impacto nas áreas das ciências
sociais e do comportamento,
assumindo-se no Top 5 dos Centros
de Investigação-Ação nestes
domínios.

217 508 336
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BREVE
PERCURSO
HISTÓRICO

Ao longo da sua existência, o INTEC tem desenvolvido produtos inovadores nas áreas
de:

Qualidade de Vida

Desenvolvimento de
Competências de
Liderança

Riscos Psicossociais

Empreendedorismo

Nas diferentes vertentes, destacam-se alguns projetos de investigação-ação, realizados
em parceria com municípios portugueses, como o barómetro dos Melhores Municípios
para Viver, as Melhores Práticas de Qualidade de Vida ou a Certificação de Cidades.

PROJETO MELHORES MUNICÍPIOS PARA VIVER (M2V)
Avaliação da qualidade de vida local, tendo em conta os principais
indicadores definidos pela Fundação Europeia da Qualidade de Vida ou a
OCDE nos diferentes domínios (ex. emprego, educação, economia, cultura,
entre outros) que afetam a vida dos munícipes. Envolve uma análise dos
Municípios em várias dimensões, segundo duas vertentes distintas:
Objetiva - assente nas infraestruturas e nas condições de vida reais de
cada município;
Subjetiva/Percetiva - realizada através da avaliação da perceção e da
satisfação das populações relativamente ao nível de qualidade de vida que
cada município lhes propicia.
Os resultados obtidos permitem identificar um conjunto de “boas práticas”
autárquicas, específicas para cada município, que têm por objetivo
coadjuvar a ação das autarquias no sentido da potenciação da qualidade de
vida dos seus municípios.

PROJETOS
BANDEIRA

PROJETO HQPS (HIGH QUALITY PUBLIC SPACES)
Desenvolvido no âmbito da avaliação de Espaços Públicos em termos de
qualidade ambiental e de qualidade de vida, inclui a atribuição de um selo
de reconhecimento de qualidade aos espaços que estejam em
conformidade com o Modelo de Certificação estabelecido pelo INTEC. Este
projeto de avaliação dos espaços promove, desta forma, a responsabilidade
social das organizações e incrementa, em simultâneo, o aumento do nível
de bem-estar das pessoas.

www.institutointec.org

info@institutointec.pt
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