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Estas bolsas incentivam professores à criação de projetos inovadores e financiam licenças 
sabáticas em universidades de excelência por todo o mundo  
 
 – O Instituto Superior Técnico (IST) criou um programa que se traduz por uma forte 
aposta no talento e carreira dos seus professores e investigadores e no alargamento dos 
contactos e da rede científica em que tanto aqueles como o próprio IST se movem. O 
programa Shaping the Future existe há dois anos e inclui os Start-up Grants, um 
mecanismo de financiamento dos projetos de investigação dos jovens professores 
auxiliares, que é uma forma única de catapultar a sua carreira docente. Todos os anos são 
atribuídos cerca de uma dezena (ou mais) de Start-up Grants, num valor global que ronda 
os 100 mil euros – inteiramente financiados pelo Programa Santander Universidades –, 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 licença sabática de seis meses para ser passada noutras universidades –, 
acompanhamento do seu percurso por mentores e professores seniores, contacto com as 
melhores práticas dentro da sua área de estudo (benchmarking) e tudo isto parcialmente 
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financiado através de Start-up Grants: é nisto que se resume o Programa Shaping the 
Future.  
 

 
 
“O valor típico de financiamento é de cerca de 10 mil euros atribuído a cada 
professor/investigador, distribuído aproximadamente em partes iguais pelas três 
componentes do financiamento”, explicou Luís Oliveira e Silva, diretor do Conselho 
Científico do Programa Shaping the Future. As três fases a que se refere o responsável são, 
então, a sabática, o lançamento da atividade (que pode incluir a aquisição de equipamentos 
laboratoriais e a contratação de bolseiros para ajudar na investigação) e participação em 
conferências internacionais. Todos os anos, há cerca de 10 professores selecionados para 
beneficiarem dos Start-up Grants, mas em 2017 a qualidade das propostas levou a que 
fossem escolhidos “os 12 novos professores e investigadores auxiliares recrutados durante 
o último ano”, sublinhou o responsável.  
 
Se quiserem usufruir deste financiamento os professores do IST em início de carreira – 
que são contratados por um período experimental de cinco anos – têm de apresentar um 
projeto pedagógico- científico que consiga passar com êxito um exigente processo de 
seleção.  
 
Esta exigência permite definir “uma linha orientadora e uma visão clara do que é que o 
[Instituto Superior] Técnico espera dos novos docentes “, diz Ana Carvalho, engenheira 
química, professora e investigadora do IST, que foi uma das primeiras a conquistar um 
Start-up Grant, logo em 2015. “No fundo o IST já está a incentivar a nossa carreira, a nossa 
internacionalização, a nossa investigação e está a dizer-nos claramente o que é que espera 
de nós para o futuro e eu acho que isso é ótimo”, sublinha. 
 
 “É como uma espécie de um roadmap para durante este período [experimental de cinco 
anos] os professores mostrarem aquilo que podem fazer de melhor”, disse Moisés Pinto, 
também engenheiro químico e professor de várias cadeiras em diversos cursos de 
mestrado do IST, que obteve um dos primeiros Start-up Grants.  
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Apoios já abrangeram diversas e importantes áreas científicas  
 
Em dois anos, já “foram apoiados projetos em áreas tão diversas como a Logística, Física 
de Partículas, Engenharia Química, Lasers, Engenharia Informática, Operações, entre 
muitas outras, correspondendo às áreas em que o Técnico tem recrutados novos 
professores/investigadores”, disse Luís Oliveira e Silva. “Os Start-up Grants destinam-se 
assim a garantir o financiamento básico para o lançamento da atividade como 
professor/investigador independente e a apoiar o projeto científico que foi analisado no 
processo de seleção”, acrescentou. “Para além disso, os Start-up Grants potenciam o 
aumento da rede científica e dos contactos alargando as oportunidades de colaboração com 
professores e investigadores de referência a nível internacional”  
 
E foi isso mesmo que já conseguiram tanto Ana Carvalho como Moisés Pinto com os seus 
projetos. Este último está a desenvolver um método mais eficaz de conservar obras de arte 
e tem já o Museu de História Natural de França, o Arquivo Fotográfico de Itália e diversas 
empresas nacionais, espanholas e polacas envolvidas no seu projeto. Ana Carvalho 
desenvolveu com o Vertech Group francês uma metodologia de avaliação dos impactos 
sociais de uma biorrefinaria, quando esta ainda estava em fase de conceção”.  
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 “Trabalho em cadeias de abastecimento sustentáveis”, explicou Ana Carvalho. “No fundo, 
o que eu faço é criar metodologias de avaliação de impactos ambientais e sociais das 
cadeias de abastecimento que há nos mercados – e que podem ser em vários setores (tenho 
trabalhos na área florestal, na área da aeronáutica, etc.) – e proponho soluções mais 
sustentáveis a nível económico, social e ambiental”, concretizou a engenheira.  
 
Já Moisés Pinto desenvolve “processos de separação com materiais adsorventes”, sendo a 
adsorção um processo de acumulação de um gás ou de um soluto na superfície de um 
sólido. Assim, este engenheiro químico estuda formas de preparar ou modificar materiais 
porosos, adsorventes para capturarem poluentes do ar, muitos dos quais são nocivos, por 
exemplo, para as obras de arte ou de enorme valor cultural. “Porque essas moléculas 
orgânicas que andam no ar – que se chamam vulgarmente compostos orgânicos voláteis – 
podem degradar algumas peças. Se nós tivermos a possibilidade de as capturar, 
obviamente que estamos a ajudar à sua conservação”, explicou Moisés Pinto.  
 
Os projetos que tanto Ana Carvalho como Moisés Pinto estão a desenvolver devem-se em 
parte à visibilidade que conseguiram dar às suas ideias durante as licenças sabáticas que 
passaram no estrangeiro e às conferências internacionais em que participaram. 
 
 “A duração da licença sabática que é apoiada é de 6 meses”, disse o diretor do Conselho 
Científico programa. “Os professores podem escolher a universidade que entenderem mais 
adequada, mas são fortemente incentivados a escolher as melhores universidades do 
mundo e instituições que permitam aumentar a sua rede no seu domínio de investigação”, 
explicou Luís Oliveira e Silva. “Não existe uma monitorização mas todas as sabáticas são 
objeto de avaliação”, concluiu.  
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Moisés Pinto foi fazer a sua licença sabática em Paris, “em duas grandes escolas: a École 
Normale Supérieure e a École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles, que são 
duas instituições com um currículo invejável em termos académicos”, disse. Já Ana 
Carvalho preferiu a América do Norte. “Escolhi ir para os EUA, para o MIT [sigla inglesa 
para o Instituto de Tecnologia de Massachusetts], onde estive durante metade da sabática”, 
contou. “A outra metade, estive no Canadá, na École Polytechnique de Montréal, mais 
concretamente no CIRAIG [Centro Internacional de Referência para o Ciclo de Vida dos 
Produtos, Processos e Serviços]”, continuou Ana Carvalho.  
 
Segundo esta professora, “o Start-Up Grant contribuiu parcialmente para pagar o valor 
total da sabática, porque está longe de cobrir todos os custos”. Apesar disso, o Start-Up 
Grant que lhe foi concedido ainda permitiu a Ana Carvalho custear integralmente a sua 
participação numa conferência internacional e pagar a inscrição noutra, bem como 
contratar dois alunos-bolseiros para ajudar na investigação de dois dos seus projetos. 
Quanto a Moisés Pinto, também teve de concorrer a outras fontes de financiamento para 
pagar parte da licença sabática – “até porque Paris é uma cidade muito cara”, disse –, mas 
o Start-Up Grant do IST/Santander Totta possibilitou adquirir algum equipamento ao seu 
laboratório.  
 
No final, feitas as contas, o programa do IST agrada aos professores que dele beneficiam. 
“Faço uma avaliação muito positiva, porque apesar de no estrangeiro isto ser prática 
comum em grandes universidades e os montantes de financiamento serem bem mais 
elevados, a nível nacional há poucas universidades que deem esta oportunidade”, disse Ana 
Carvalho.  
 
Moisés Pinto vai mais longe. “É que não é só a questão financeira da ajuda – porque 
obviamente essa tem uma limitação –; é também o facto de, a par disso, o Start-up Grant 
vir também com um programa estabelecido que implica, por um lado, a avaliação do 
professor e, por outro, a oportunidade de se ter meio semestre livre para ir estudar e 
trabalhar no estrangeiro, o que é uma experiência enriquecedora”, avançou este 
engenheiro. “Acima de tudo eu acho que este programa é um grande motivador”, rematou 
Ana Carvalho. 
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