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Inovação Maior empreendedor
do Instituto Superior Técnico passa
a receber prémio já a partir de 2019
E.Award@Técnico foi anunciado durante O Futuro É Agora, o dia em

que o IST divulga o que faz em parceria com Santander Universidades.

A plateia esteve cheia para assistir ao Futuro É Agora no IST, onde foram divulgados os premiados e as iniciativas com o apoio do Banco Santander.



Arlindo Rodrigues, presidente do Técnico, no discurso que abriu a sessão.
Um trofeu para premiar o melhor
empreendedor entre todos os em-
preendedores que o Instituto Supe-
rior Técnico (IST) tem. Assim se

pode definir resumidamente o

novo E.Award@Técnico, que nesta

quinta-feira, 8 de novembro, foi

apresentado durante o evento O
Futuro É Agora. Realizado para
marcar o Dia do Santander Univer-
sidades no IST, ao longo de toda a

manhã foram divulgadas as diver-
sas iniciativas criadas com o apoio
deste banco. Para o presidente do

IST, Arlindo Oliveira, esta é uma
parceria de tão grande importância
que o responsável arrisca a chamar
ao Santander goldpartner do insti-
tuto.

"O E.Award é um prémio que é

dado ao melhor projeto que for
desenvolvido numa das carreiras de

empreendedorismo do IST", expli-
cou Arlindo Oliveira, referindo-se,
já depois do evento, à mais recente
novidade da parceria IST-Santan-
der. Criado neste ano, o trofeu acei-
ta candidaturas de todos os estu-
dantes inscritos no primeiro se-
mestre do ano letivo 2018-2019 em
unidades curriculares de empreen-
dedorismo.

O E.Award foi apenas uma das

iniciativas apresentadas no Dia do
Santander no Técnico, em que fo-
ram entregues prémios, divulgados
programas de financiamento e bol-
sas e partilhadas experiências úni-
cas de quem já neles participou.
Com efeito, durante o evento, após
as intervenções na sessão de aber-
tura do presidente do IST e de Inês
Oom de Sousa, administradora do

Banco Santander, seguiram-se os

testemunhos de docentes e estu-
dantes sobre os diversos progra-
mas. Programas como o Start up
funds@Técnico, criado para jovens
professores que obtêm "um valor
monetário com que podem iniciar
o seu trabalho e a sua investiga-
ção", contou Arlindo Oliveira. Ou o

Babson Build Program, que leva
alunos do IST ao Babson College de

Massachusetts, nos EUA, ou ainda
o financiamento de alunos do ins-
tituto para participarem na Euro-

pean Innovation Academy, a maior
aceleradora de inovação da Europa.

Seguiu-se a entrega dos prémios
Teclnnov Santander 2018, con-
quistados por projetos que repre-

sentam o último grito da investiga-
ção tecnológica do IST, e dos

CA 2ECTécnico 2018 (ver noticia ao

lado), que premeiam as atividades
extracurriculares dos núcleos de

estudantes do instituto - sejam
elas teatro, programas culturais de

rádio ou tunas - que contribuam

para a valorização da comunidade
académica.

"Esta é a essência de Futuro É

Agora, porque permite aos jovens
prepararem o seu futuro", rematou
Arlindo Oliveira, reiterando a im-

portância da associação do IST ao

Santander, que define como estra-

tégica. Desde logo, "pela sua di-
mensão: é uma parceria de longo
prazo, com um valor significativo e

onde o Santander, além de dar

apoio a algumas atividades, se com-

promete a suportar de forma signi-
ficativa a atividade do IST", expli-
cou. O Técnico tem outros parcei-
ros, disse o responsável, mas "este
é de facto, se assim quiser, o nosso

gold partner, portanto, é o nosso

parceiro principal e o mais signifi-
cativo da nossa rede de parceiros".



A importância da associação San-
tander-IST também foi sublinhada

por Inês Oom de Sousa. O Santan-
der "procura estar sempre na linha
da frente no apoio que dá aos estu-
dantes e aos docentes universitá-
rios", disse. Mais: "Acreditamos

que o conhecimento é a melhor
ferramenta para enfrentar o futuro
e a parceria com o IST é uma prova
de que vale a pena apostar no ensi-
no superior, no fomento do em-
preendedorismo, da mobilidade e

da empregabilidade".
Ver notícia mais desenvolvida em

www.dinheirovivo.pt/seccao/campus-
-santander-universidades-2018

Tecnologia
de ponta
do Técnico

premiada em
O Futuro É Agora

Prémios Santander 2018

distinguiram desde carros
elétricos a barcos solares,
assim como desafios para
desenvolver inovação.

O futuro é agora e chegou primeiro
ao Instituto Superior Técnico (IST),
pela mão dos seus alunos. Iniciati-
vas que envolvem o último grito da

inovação tecnológica resultaram
em grandes melhorias no seu barco
solar e bólide de corridas elétrico do

IST, que, juntamente com os proje-
tos extracurriculares levados a cabo

pela Hackerschool do Técnico e

pelo seu Núcleo de Estudantes de

Engenharia e Gestão Industrial,
conquistaram neste ano os Prémios
Santander Teclnnov e os CA2EC-
Técnico. Os trofeus foram entre-

gues na quinta-feira durante O Fu-
turo É Agora, evento que marca o
Dia do Santander no IST.

Como Prémio Santander Tecln-
nov, no valor de 4000 euros, a

equipa do Técnico Solar Boat, ago-
ra liderada por Dinis Rodrigues,
pôde "criar um novo sistema de du-

plo motor", algo que nunca tinha
sido feito, disse o responsável. Isto

permitiu ao seu barco SROI sair
bem classificado do Mónaco
Challenge.

Também o Projeto de Sustenta-
bilidade Energética Móvel (PSEM)
bisou neste ano a conquista de um
Prémio Teclnnov, o que lhe permi-
tiu voltar a disputar a final do

Greenpower Challenge na pista de

Rockingham, no Reino Unido,
com o seu bólide elétrico de corri-

das, como contou Diogo Ferreira.

Já entre os vencedores dos pré-
mios do concurso CA 2ECTécnico
2018 esteve o MakerChallenges,
da Hackerschool do Técnico, e duas
iniciativas do Núcleo de Estudantes
de Engenharia e Gestão Industrial.
Francisco Sargento e Sofia Sarmen-

to, respetivamente responsáveis
por cada uma das equipas, reconhe-
ceram que terem ganho a apoio do

concurso foi o que lhes permitiu
realizar as iniciativas.

Ver notícia mais desenvolvida em

www.dinheirovivo.pt/seccao/campus-
santander-universidades-2018


