
IST: Cultura
de exigência

com projeção
internacional

Orientado para o ensino e investigação no domínio da Engenharia, o Instituto

Superior Técnico (IST) assume-se como uma Instituição de prestígio direcionada para

a criação, transmissão e difusão do conhecimento, da cultura e do saber. Pugnando

por ministrar formação que se situa ao nível dos mais elevados padrões internacionais,

a Instituição expõe os estudantes a conceitos vanguardistas de ciência e tecnologia.

Ensino Universitário, Investigação e Desenvolvimento competitivos à escala

internacional, operacionalizados em sinergia com os setores económico e produtivo,

são as caraterísticas dominantes nesta que é uma Instituição de referência.

Arlindo Oliveira, presidente do IST

Na qualidade de anterior unidade

orgânica da Universidade Técnica

de Lisboa (UTL), o Instituto Superior Técnico (IST)

encetou, recentemente, um novo repto, tendo

integrado a nova Universidade de Lisboa -

resultante da fusão entre a UTL e a Universi-

dade Clássica. Tendo-se materializado esta

fusão, a nova Instituição de Ensino Superior

contempla uma oferta transversal a todas as

áreas do conhecimento. Trata-se, com efeito, da

maior Universidade portuguesa que "reúne uma

massa crítica interessante", afiança Arlindo

Oliveira, presidente do IST. Embora esta fusão

seja especialmente "relevante para escolas de

menor dimensão, reconheço que é um exemplo

em que duas universidades decidem explorar

as sinergias e aumentar as eficiências do seu

modelo. Se o restante sistema universitário

português seguisse modelos semelhantes de

otimização seria útil", acrescenta.

Numa constante adequação a novos paradigmas,

pugnando por ministrar formação ao nível dos

mais elevados padrões internacionais, o IST

promove um ensino experimental, atualizado e

conectado com a realidade empresarial. Neste

sentido, e apresentando uma das ofertas

formativas mais vastas do país, a Instituição

mantém a aposta em áreas estrategicamente

relevantes, tal como a Licenciatura de

Engenharia de Minas e Georrecursos. Este é,

com efeito, um dos domínios "com mais potencial

de crescimento no IST face à sua dimensão. Não

só se verifica procura para a área tradicional

das Minas, como também para outras áreas de

Georrecursos, nomeadamente na área dos

Petróleos e dos Recursos do Subsolo". Esta é,

como referencia o presidente, "uma área com

imensa procura, empregabilidade, desafios

tecnológicos e científicos muito interessantes".



Por sua vez, a área da Engenharia Civil, apesar

do setor da construção, em Portugal, ter

estagnado por diversas vicissitudes económico-

-financeiras, representa um domínio de formação

"muito atuaL dadas as suas diversas dimensões,

designadamente os transportes, a logística, as

vias de comunicação, entre outras. Simulta-

neamente, regista-se um grande movimento de

procura destes engenheiros internacionalmente.

Portanto, é um curso que deve ser visto como

muito atrativo para candidatos", advoga o

entrevistado.

A formação de excelência do IST prossegue,

igualmente, ao nível dos 2 o e 3 o Ciclos, sendo

que, nos programas de Doutoramento, cobrindo

um largo espectro de áreas científicas - desde

as tradicionais às emergentes - são desen-

volvidas parcerias com instituições conceitua-

das a nível internacional De facto, num mundo

globalizado, em que o conhecimento se assume

como um capital decisivo, a cooperação com

congéneres nacionais e internacionais constitui

um eixo estratégico da afirmação da Instituição,

numa perspetiva de abertura, cooperação e diá-

logo. Assim, destaca-se a participação do IST

em algumas redes, das quais o Cluster e o

CESAER assumem maior relevância, detendo,

ainda, parcerias privilegiadas com instituições

de referência norte-americanas e europeias,

nomeadamente o MIT (Massachusetts Institute

of Technology), CMU (Carnegte Mellon

University), The University of Texas at Austin,

EPFL (École Polythenique Féderale de Lausanne)

e Harvard.

Investigação & Desenvolvimento:

Pilar de excelência

O ensino ministrado no IST está intimamente

ligado com a criação de conhecimento e

beneficia de sinergias com a investigação.

Assente em diversos domínios, "somos líderes

nas áreas das Tecnologias da Informação e

Comunicação (Engenharia Eletrotécnica,

Engenharia Informática e Engenharia de

Telecomunicações), na Engenharia Civil e na

Engenharia Mecânica. Na área da Física somos

claramente a Escola de referência no país, tendo

grandes projetos de Física Aplicada em

desenvolvimento". A Engenharia Química
mantém-se muito importante para o tecido

económico nacional e a vertente das Ciências

da Vida, com a Engenharia Biomédica e a

Engenharia Biológica têm registado um

desenvolvimento muito significativo. Simulta-

neamente a estes domínios, áreas mais

focalizadas como a Engenharia de Minas e

Georrecursos, a Engenharia Aeroespacial e

Engenharia Naval assumem, também, grande

impacto na produção científica do IST.

Pugnando por seguir os desafios tecnológicos e

científicos da sociedade moderna, o IST tem

fomentado "o desenvolvimento de tecnologias
através de start-ups. Neste momento, são cerca

de 50 nas mais diversas áreas, desde as Ciênci-

as da Vida e da Genética até à Informática e à

Logística, integradas numa comunidade

designada de «IST spin-off». Duas delas inte-

gram, inclusive, a lista das Melhores Empresas

para Trabalhar em Portugal, de acordo com

estudos recentemente divulgados. Duas

empresas foram ainda mencionadas entre a lista

das 10 melhores empresas elaborada pela Y-

-Combinator - a mais conhecida aceleradora

de empresas, com sede nos Estados Unidos".

Inovar num futuro promissor

Enquanto importantes poios de difusão do saber,

as universidades detêm um percurso paradigmá-

tico na formação do capital humano. Porém, nos

últimos anos, estas instituições têm sido

severamente fustigadas pela redução da

dotação orçamental. Arlindo Oliveira defende

que a "discussão do Orçamento do Estado para

este ano foi inaceitável, verificando-se um corte

injustificado que se traduziu, no IST, numa

redução nãojustificada de mais de dois milhões

de euros. Ao Governo exige-se que corrija esta

situação, e que equacione seriamente se quer,

ou não, investir nas melhores escolas portu-

guesas, potenciando uma mudança na econo-

mia". Sendo, portanto, compelido a adotar

estratégias de sustentabilidade, o IST tem

"apostado em mecanismos que nos permitam

angariar receitas próprias".

Mas, apesar dos constrangimentos económico-

-financeiros, o Instituto Superior Técnico

"continuará a investir nas estruturas que

disponibiliza aos alunos. Este é um importante
desafio das instituições de Ensino Superior". De

forma a operacionalizar tal premissa, através

de um protocolo com a Câmara Municipal de

Lisboa, o IST passou a deter a Gare do Arco

Cego. Com esta iniciativa pretende-se desen-

volver um espaço multidisciplinar e de

empreendedorismo, onde os alunos tenham a

possibilidade de "desenvolver as suas ativí-

dades, criar e estabelecer empresas, grandes
encontros temáticos, etc. Este projeto será uma

referência a nível europeu, à semelhança do

que existe noutras cidades como Londres e

Helsínquia. Este é o nosso projeto mais emble-

mático para os próximos dois/três anos,
embora também queiramos fomentar outras

áreas no Campus Tagus Park e no polo de

Loures, onde tencionamos desenvolver infraes-

truturas de apoio a institutos de investigação",

conclui. <^j


