
Financiamento Stcutup Grants
andam a lançar novos talentos no IST

RECURSOS HUMANOS

O Instituto Superior Técnico está apostar nos seus jovens docentes, incentivando-os
a criar projetos inovadores e financiando o enriquecimento das suas carreiras lá fora

O Banco Santander Totta e o Dinheiro
Vivo fizeram uma parceria dirigida
ao público universitário. Leia aqui as

principais notícias e saiba mais

pormenores em dinheirovivo.pt

O laboratório de Moisés Pinto foi parcialmente financiado pelo Startup Grants. fotos: moisés pinto

O Instituto Superior Técnico (IST)
criou um programa que se traduz

por uma forte aposta no talento e
carreira dos seus professores e in-

vestigadores e no alargamento dos

contactos e da rede científica em

que tanto aqueles como o próprio
IST se movem. O programa Sha-

ping the Future existe há dois anos
e inclui os Startup Grants, um me-
canismo de financiamento dos

projetos de investigação dos jo-
vens professores auxiliares, que é

uma forma única de catapultar a

sua carreira docente. Todos os anos
são atribuídos cerca de uma deze-
na (ou mais) de Startup Grants,
num valor global que ronda os 100
mil euros - inteiramente financia-

dos pelo Programa Santander Uni-
versidades -, e os professores que
já conseguiram conquistar estes
fundos não poupam os elogios à

iniciativa.

Formação complementar na área

de eleição dos novos professores -
nomeadamente através de uma li-

cença sabática de seis meses para
ser passada noutras universidades

-, acompanhamento do seu per-
curso por mentores e professores
seniores, contacto com as melho-
res práticas dentro da sua área de

estudo (benchmarking) e tudo isto

parcialmente financiado através de

Startup Grants: é nisto que se resu-
me o Programa Shaping the Future.

"O valor típico de financiamento
é de cerca de 10 mil euros atribuído

a cada professor/investigador, dis-

tribuído aproximadamente em par-
tes iguais pelas três componentes
do financiamento", explicou Luís
Oliveira e Silva, diretor do Conse-
lho Científico do Programa Shaping
the Future. As três fases a que se re-
fere o responsável são a sabática, o

lançamento da atividade (que pode
incluir a aquisição de equipamen-
tos laboratoriais e a contratação de

bolseiros) e participação em confe-
rências internacionais.

Se quiserem usufruir deste fi-
nanciamento os professores do IST

em início de carreira - que são con-
tratados por um período experi-



mental de 5 anos - têm de apresen-
tar um projeto pedagógico-tientífi-
co que consiga passar com êxito um
exigente processo de seleção.

Ana Carvalho e Moisés Pinto são

ambos engenheiros químicos e in-

vestigadores do IST e foram dos pri-
meiros a obter um Startup Grant,
em 2015. Com ele, Ana Carvalho

conseguiu custear parte da sua li-

cença sabática nos EUA e no Cana-

dá, além de participações em confe-
rências internacionais e a contrata-

ção de dois alunos-bolseiros para
ajudar na sua investigação. Moisés

Pinto financiou parcialmente a sua
sabática em duas grandes escolas de

Paris e comprou alguns equipa-
mentos para o seu laboratório. Infe-
lizmente, os 10 mil euros não che-

gam para tudo e os dois professores
tiveram de procurar mais financia-
mento concorrendo a outros pro-

gramas, mas ainda assim fazem
uma avaliação muito positiva do

programa do IST e dos Startup
Grants. Moisés Pinto sublinha a

"experiência enriquecedora" da li-

cença sabática. Já Ana Carvalho diz:

"Acima de tudo eu acho que este

programa é um grande motivador".

Segundo explicou, esta enge-
nheira aia "metodologias de avalia-

ção de impactos ambientais e so-

ciais das cadeias de abastecimento"
e propõe "soluções mais sustentá-
veis a nível económico, social e am-
biental", como aconteceu quando
analisou os impactos sociais de uma
biorrefinaria para o Vertech Group
francês. Moisés Pinto usa matérias

absorventes (que fazem absorção)

para captar gases nocivos e ajudar,

por exemplo, à conservação de
obras de artes em museus.

(ver notícia mais desenvolvida em

www.diriheirovivo.pt/seccao/cam-
pus-santander-universidades).

Ação Social E mais
fácil ser voluntário

A Rede Universia, apoiada pelo
Banco Santander Totta, lançou
no dia 24 a plataforma Ajuda-
mos. pt, uma rede de portais que
divulga projetos de voluntaria-
do, onde as instituições podem
divulgar as suas ofertas e os vo-
luntários candidatar-se. Embora
vise sobretudo o público univer-

sitário, a plataforma está aberta
a qualquer pessoa. Para já,
a plataforma dá acesso aos por-
tais da Liga Portuguesa contra o

Cancro e da Cruz Vermelha Por-

tuguesa e das universidades
Nova e de Lisboa.



Inovação A partilha de experiências
do Futuro É Agora no IST

O evento O Futuro É Agora, que decorreu no Instituto

Superior Técnico (IST) naterça-feira, divulgou os vários

projetos apoiados pelo Programa Santander

Universidades, que premeiam ideias ou conceitos

inovadores, únicos no panorama nacional, desenvolvidos

naquela universidade. Pelo Salão Nobre do IST passaram
vários beneficiários (na foto, junto com responsáveis do

IST e do Banco Santander Totta), que descreveram como
este apoio foi importante para os seus projetos, e foram
também entregues os prémios Teclnnov Santander 2017
e CA2ECTécnico 2017-18, no valor total de 39 mil euros.
Arlindo Oliveira, presidente do IST, fez o balanço da

parceria: "Em boa altura o Santander entendeu que a
nossa escola seria um parceiro a considerar", elogiou.
"Estas iniciativas projetem uma imagem diferente do
Técnico para o mundo."


