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MAIS OU MENOS 'NERDS'...
SÃO GRADUADOS DE TOPO

O TÉCNICO ESTA DE BOA SAÚDE. COM UMA DAS MAIS ALTAS
TAXAS DE EMPREGABILIDADE DO PAÍS - 97% - TEM QUASE
TODAS AS VAGAS PREENCHIDAS. MAS O SEU PRESIDENTE
REIVINDICA MAIS FUNDOS ESTRUTURAIS.

A missão do Instituto Superior

Técnico (IST) mudou, depois
demasdeunsécubdevida?
O ISTfoi criado com a am-

bição de ser uma escola que ensinas-

se ciência e tecnologia mas de uma
forma que os seus alunos fossem

úteis no mercado de trabalho e no
desenvolvimento da economia. Essa

missão continua viva.

Qualataxa de empregabSdadedos gra-
duados no Técnico?

Superior a 97%... e isto inclui cur-
sos que nesta altura não estão com
mercados particularmente bons

no País, como Engenharia Civil e

Arquitectura. Estamos portanto,
bastante satisfeitos.

Que percentagem está a trabalhar em

Portugal?

Os números são difíceis de obter
mas uma fracção muito elevada
dos nossos alunos está a emigrar.
Eles teriam emprego cá mas um re-
cém licenciado nosso vai facilmen-
te ganhar 3.000 líquidos nos países

nórdicos, ou mais. Aqui, entre
1.200 e 1.500 eternos a carga fiscal

que é muito, muito elevada. Para
os investigadores com doutora-
mentos ou graus avançados exis-

tem poucas oportunidades de em-

prego no nosso país.
O que pode ser feito para reter no País

esses talentos?

Melhorar as condições de remune-
ração e a fiscalidade, o que não tem
sido feito com muito sucesso. Se as

primeira são difíceis de melhorar,
pelo menos as segundas deveriam

ser objecto da atenção do governo.
O modelo de Bolonha veio afirmara 'eu-

ropeização da investigação' no IST?

Veio tornar muito mais facilitadas

e interessantes as formações de 3o

ciclo, agora acessíveis a partir de

cinco anos de estudo, quando dan-

tes o eram a partir de oito. O segun-
do impacto é que este modelo au-

menta a mobilidade e a flexibilida-
de entre cursos, especialmente
dentro do IST e entre as grandes es-

colas de engenharia europeias.
O que mudou na estratégia de desen-

volvimento do IST depois da fusão das

Universidades Técnica e Clássica de

Lisboa?

Sendo que o Técnico sempre foi

uma grande escola e com uma
grande tradição de autonomia,
manteve a sua independência. Co-

labora sim, agora com mais facili-

dade, com outras escolas da Uni-
versidade de Lisboa ou em áreas

que são importantes como a medi-

cina, o direito, as ciências.



O IST é uma referência Internacional.

Como é que chegaram ai?

O Técnico está hoje integrado na
'Cluster', uma rede das 12 maiores

e melhores escolas de Engenharia
da Europa e aqui é a única portu-

guesa representada. Através des-

ta, está integrado numa outra, de

18 grandes universidades chinesas

de Ciência e Tecnologia. Está tam-
bém na 'Cesaer', que é uma rede de

escolas de engenharia e tecnologia
e, ainda, num conjunto de redes
com a África do Sul e Brasil. Tem
colaborações com o MIT, Massas-

Há que melhorar
as condições,

de remuneração
e fiscais, o que

não tem sido
feito com muito

sucesso.
suchets Institute of Technology,
com a Carnegie Mellon, a Univer-
sidade de Texas, Austin e a EPFL,
École Polytechnique Fédérale de

Lausanne. Devido a esta interna-
cionalização recebemos cerca de

500 alunos por semestre.

Que nacionalidades estão representa-
das no universo de alunos da instituição

a que preside?
São cerca de 80. Muitos da Alema-

nha, França, Itália, Espanha. Tam-
bém dos países nórdicos, da China,
índia, e de países de África, nomea-
damente de expressão portuguesa
e alguns, menos, dos Estados Uni-
dos. Temos tido muitos alunos de

Angola, de Moçambique e Cabo Ver-

de. Alguns vêm fazer formações
mais avançadas e voltam para os

seus países de origem para partici-

par no mundo académico.

O corpo docente do IST tem tido um pa-

pel activo em países da CPLP?

Em Angola temos colaborações
montadas e a funcionar com a Uni-
versidade Agostinho Neto e com o

ISPTEC, Instituto Superior Politéc-
nico de Tecnologias e Ciências e

também damos cursos de curta du-

ração em colaboração com empre-
sas portuguesas lá estabelecidas.

Em Moçambique, colaboramos com

a Universidade Eduardo Mondlane
e com o ISUTC, Instituto Superior
de Transportes e Comunicações.

Acompetith/idadeeaexcelência são cri-

térios diferenáadores. Como é que es-

tes se materializam no IST?

A excelência mede-se muito ao ní-
vel da investigação, da capacidade
de publicar em revistas internacio-

nais, de participar em conferências

e, nesse aspecto, o Técnico tem na

sua área muita projecção interna-
cional. A competitividade mede-se

por essa excelência mas também

pela capacidade de angariar finan-
ciamentos. Fomos a instituição por-

tuguesa com mais projectos apoia-
dos no anterior programa-quadro e

é de presumir que venhamos a con-

segui-lo também este ano com o 'Ho-

rizon 2020', um programa da Comis-

são Europeia que dedica mais de

70.000 milhões de euros à investiga-
ção e ao desenvolvimento.

O acesso a fundos estruturais tem man-
tido o Técnico protegido dos cortes or-
çamentais?

Não, porque os cortes têm sido vio-

lentos. Este financiamento permi-
te pagar ordenados aos professo-
res mas tem fins específicos. Parte
dele vem destes projectos e deve-
ria ser utilizado em investigação.
A que acresce mais recentemente
o corte injustificado de cerca de 2,4

milhões de euros a que agora se so-

mam esforços adicionais por for-

ça do aumento dos vencimentos.
Esta é uma má aplicação dos fun-
dos estruturais.
Como olha para estes cortes?

Sendo o Ensino Superior uma par-
te tão pequena do OE - menos de
1 % - é no entanto, é uma área ab-

solutamente chave para a competi-
tividade do País e seria possível re-
forçá-la com um investimento rela-
tivamente pequeno. Desse ponto de

vista, estes cortes são os que menos
se justificam por serem uma per-
centagem tão pequena e pelo efei-
to desproporcionado que têm na
competitividade futura do País.
Não se justifica em particular o cor-

te na autonomia que não leva a ne-
nhuma poupança mas impede o

normal funcionamento das insti-
tuições. Ao governo compete nego-
ciar melhor com a UE. A Comissão

Europeia destina 27.000 milhões de

euros para fundos estruturais, mas
só menos de um milhão é que pode
ser usado na região de Lisboa e

Vale do Tejo, que é onde está uma
fracção bastante grande da popula-
ção. Na prática, os outros mais de

26.000 milhões vão ser usados por
instituições que praticamente não
têm alunos, um pouco como acon-

teceu com as auto-estradas.
O número de alunos tem vindoaaumerr

tar nas áreas das ciências, matemática

e informática. Essa realidade reflecte-

-senoIST?
Sim. Temos vindo a sentir um ligei-
ro e progressivo, mas sistemático,
aumento do número de alunos no

IST, que são praticamente todos des-

sa área. Temos neste momento
12.000 alunos mas, mais ou menos

em cada ano, esse número cresce em

uma ou duas centenas. Temos um
preenchimento quase completo de

todas as ofertas e nesta altura for-

mamos 1.500 graduados por ano.

(Domo se concretiza a ponte entre as li-

cenciaturas e o tecido empresaria/?
Somos bastante activos. Temos um
conjunto de semanas das áreas, se-

mana da Informática, da Engenha-
ria Eletroctécnica... Temos a
'
JobShop' organizada pela Associa-

ção de Estudantes e entre Abril e

Maio há aqui grande actividade das

empresas a tentar angariar alunos,
sendo que em algumas áreas, como

as TIC, é extremamente difícil ar-

ranjar graduados. Temos também

projectos de investigação e desen-
volvimento com as empresas, de li-
gação ao empreendedorismo e de

criação de 'start-ups'.
Qual o perfil do aluno do Técnico?

Na área de electrotecnia são tipi-
camente graduados com uma
grande competência técnica mas
talvez pouco sociáveis. O pessoal
de Engenharia Civil ou Engenha-
ria Mecânica são pessoas com ca-

pacidade de trabalhar em grupo,
logo, um pouco menos 'nerds'. Mas

depois temos pessoas de outras
áreas, de arquitectura, de gestão



industrial que terão 'skills' sociais
muito bem desenvolvidas.
Estão previstas novidades arriaiares?
A primeira versão de um mestrado

em Segurança de Informação no Ci-

berespaço e novas adições mas de

cursos que já são conhecidos no IST.
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