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Prefácio
Instituída em 17 de julho de 1986, a Associação dos Antigos Alunos do Instituto Superior Técnico (AAAIST)
pretende fazer a ponte entre o Técnico e os seus Antigos Alunos, à semelhança das suas congéneres de outras
Universidades e Escolas de referência nacionais e internacionais.
A Associação procura manter vivo e atuante o elo de ligação entre as sucessivas gerações de antigos alunos,
revendo-se na excelência da qualidade de ensino que o IST mantém, ajudando os novos diplomados a
perspetivar a imagem do futuro que poderão construir, no seguimento e a exemplo dos que os antecederam.
Usufruindo das facilidades de comunicação que a Presidência do Instituto lhe tem proporcionado, a AAAIST
reúne condições para conhecer e acompanhar de perto a vida do Instituto e, no essencial, dela dar notícia, seja
através de mensagens escritas, seja mesmo por via presencial, aos seus associados.

Objetivos
São objetivos estatutários desta Associação:
•

manter e estreitar as relações de solidariedade social e profissional entre os antigos alunos do
Instituto Superior Técnico;

•

contribuir para assegurar a plena realização dos objetivos que o IST deve assumir para com a
sociedade e, também, para preservar o seu prestígio como instituição de ensino e investigação,
visando uma formação universitária de alta qualidade;

•

cooperar com o Instituto Superior Técnico na análise dos problemas da instituição e na busca das
soluções que permitam superá-los.

Orgãos Sociais
Assembleia Geral

Direção

Conselho Fiscal

Presidente – João Paulo Girbal
Presidente – Francisco de La Fuente Sánchez
Januário Rabaçal Martins
José Luís Sousa Oliveira

Luís Caldas de Oliveira
Paulo Tomas
Nuno Pedro
João Torres

Presidente – João Cunha Serra
António Alves Moreira
Vitor Leitão

Alexandra Barroso (suplente)

Sede Social e Contactos
A AAAIST tem a sua sede social no Instituto Superior Técnico e poderá ser contactada pelos seguintes endereços:
ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS DO IST (AAAIST) - Instituto Superior Técnico
Campus Alameda - Av. Rovisco Pais,
1049-001 Lisboa
Tel: (+351) 218 419 676

Fax: (+351) 218 419 677

E-mail: aaa@tecnico.ulisboa.pt

Web: http://aaaist.pt/
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ATIVIDADES DA AAAIST

Revista “VALORES PRÓPRIOS”
A Associação de Antigos Alunos do IST (AAAIST) continua a colaborar com o IST na
distribuição da publicação bi-mensal “Valores Próprios” pelos locais de trabalho
de antigos alunos.
A publicação “Valores Próprios” tem como objetivo comunicar acontecimentos e
notícias relevantes da Escola e dos seus atuais e antigos alunos, servindo de elo de
ligação entre o Técnico e a sua comunidade.
Pretende-se que a publicação esteja disponível em salas de café, salas de convívio,
de reunião ou em outros locais de encontro ou de passagem, para ser consultada
e divulgada por eventuais interessados.
A AAAIST e o IST propõem-se distribuir pacotes com 10 unidades a antigos alunos
que se comprometam a assegurar a distribuição da publicação no seu local de
trabalho.

WiE Alumni
Talks
3.ª edição “Alumni Talks” – Women In
Engineering (Mar 2016)
A terceira edição dos “Alumni Talks” desta vez foi um
evento dedicado às mulheres em engenharia. Neste
evento os alunos puderam tomar o pequeno-almoço
com Alumni do sexo feminino, influentes no mercado
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de trabalho. O evento realizou-se no dia 8 de março (Dia Internacional da Mulher), às 8h30, na Sala de
Reuniões do Pavilhão Central, onde participaram:
•
•
•
•
•

Carla Fernandes (Administradora LOGIC, Logística Integrada SA)
Filipa Canelas (Company Owner Finaserve, Lda)
Isabel Guerreiro (Senior Director Banco Santander Totta)
Lara Próspero (EMEA CSS MACH Program Lead Microsoft)
Maria Teresa Salema (Adm. Executiva da Fundação das Telecomunicações)

Membros dos Órgãos de Gestão e Docentes do Técnico:
•
•
•
•
•
•
•

Ana Teresa Freitas (Professora Catedrática do Departamento de Eng. Informática)
Helena Ramos (Vice-Presidente do Conselho Científico)
Isabel Trancoso (Professora Catedrática do Departamento de Eng. Electrotécnica e de Computadores)
Maria Luísa Coutinho (Professora Catedrática do Departamento de Eng. Informática)
Palmira Ferreira da Silva (Vice-Presidente para a Comunicação e Imagem)
Teresa Duarte (Vice-Presidente do Conselho Científico e Professora Catedrática do Departamento de
Eng. Química)
Teresa Peña (Professora Associada do Departamento de Física)

PitchBootCamp – Técnico Lisboa (Abril
2016)
O Pitch Bootcamp, voltou a realizar-se no Técnico
nos dias 1 e 2 de Abril. Um programa de dois dias da
Spark Agency destinado a estudantes universitários e
recém-licenciados que pretende ensinar a pensar
sobre mercado de trabalho, dando desta vez, a
oportunidade a 150 alunos de se valorizarem para o
mercado de trabalho.
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Participaram 100 empresas e foram vários os associados da AAAIST e antigos alunos do Técnico que estiveram
presentes nas sessões.

4ª Edição - Alumni Talks - (Mai 2016)
Mais uma edição que contou com um pequeno-almoço no dia 11 de maio, no Salão Nobre, com alguns alumni
do Instituto Superior Técnico, organizado pelo NAPE - ISTcom o apoio do Conselho de Gestão e do Banco
Santander Totta.

Estiveram presentes os seguintes alumni: Joaquim Sérvulo
Rodrigues (CEO ES Ventures) João Bento (CEO Gestmin SGPS)
Marcos Ribeiro (Head of Santander Universidades Portugal)
Stephan Morais (Executive Board Member Caixa Capital) e
Francisco Sánchez (AAAIST).
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105º Aniversário do Técnico “Keep in Touch” (Maio 2016)
No dia em que o Instituto Superior Técnico
assinala 105 anos de existência e 80 anos no
campus Alameda, marcou-se esta
comemoração convidando os Antigos Alunos
a regressarem a “casa”, reviver velhas experiências, reencontrar
velhos colegas e amigos, e participar daquela que é a maior rede
Alumni do país.
Foram convidados todos os Alumni da “casa” a celebrar mais um
aniversário da Escola no dia 23 de maio de 2016. A sessão solene
contou com a presença do Presidente da República, Prof.
Marcelo Rebelo de Sousa.
Aconteceram uma série de atividades que tiveram início com um
brinde aos 105 anos da Escola na sua Alameda que culminaram
com a apresentação do vídeo promocional do Técnico
enquadrado por um festival de “Street Food”.

PitchBootCamp – Técnico Lisboa (Set/Out 2016)
No dia 30 de Setembro e 1 de Outubro, Desta vez, 210
bootcampers e 180 profissionais de 140 empresas marcaram
presença naquela que foi a maior edição do Pitch Bootcamp de
sempre. Foram vários os associados da AAAIST e antigos alunos do
Técnico que estiveram presentes nas sessões.
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5.ª edição das Alumni Talks – Entrepreneurship
Edition (Out 2016)
A 5ª edição Alumni Talks, que teve lugar no dia 10 de Outubro
de 2016, foi dedicada ao tema do Empreendedorismo e foram
convidados alguns dos alumni mais empreendedores do
Técnico:
• Alexandre Barbosa (Fundador da Faber Ventures | Engenharia e Gestão Industrial)
• Ana Teresa Freitas (CEO da Heart Genetics | Engenharia Informática e de Computadores)
• Carlos Amaral (Fundador e CEO da Priberam | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores)
• Hugo Silva (CIO da PLUX e Criador do BITalino | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores)
• Jaime Jorge (Fundador da Codacy | Engenharia Informática e de Computadores)
• Marcos Ribeiro (Diretor do Santander Universidades Portugal | Engenharia Civil)
• Renato Paço (Consulting Services Lead da Claranet | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores)
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Membros dos Órgãos de Gestão:
•
•
•

Arlindo Oliveira (Presidente do Técnico)
Luís Caldas de Oliveira (Vice-Presidente para o Empreendedorismo e Ligações Empresariais e Vice
Presidente da AAAIST)
Palmira Ferreira da Silva (Vice-Presidente para a Comunicação e Imagem)

Visita ao Laboratório de Aeroespacial no Técnico (Out 2016)
O Presidente do Técnico e a AAAIST organizaram para os seus ex alunos,
associados da AAAIST uma visita ao Laboratório de Aeroespacial, no
Departamento de Engenharia Mecânica do Instituto Superior Técnico,
terça-feira, no dia 18 de Outubro, às 17h00. Esta visita contou com o apoio
dos professores Agostinho Fonseca e Filipe Cunha, do Técnico.
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6ª Edição das Alumni Talks – Breakfast Edition (Dez 2016)
Decorreu no dia 7 de Dezembro 2016, a 6.ª edição das Alumni
Talks, um evento organizado pelo NAPE – Núcleo de Apoio ao
Estudante, com a participação da AAAIST, que reúne ao pequenoalmoço um grupo de alunos do Técnico e vários alumni de
sucesso para uma conversa informal sobre carreiras e
oportunidades.

Durante cerca de duas horas, 40 alunos do Técnico tiveram a oportunidade de falar com os professores
Arlindo Oliveira, presidente do Técnico, e Luís Caldas de Oliveira, vice-presidente para o Empreendedorismo e
as ligações empresariais, e ainda os engenheiros Marcos Ribeiro (Santander Universidades(Link externo)),
Francisco Sanchez (antigo presidente da Associação de Antigos Alunos do Técnico – AAAIST(Link externo)),
João Paulo Girbal (atual presidente da AAAIST), Carlos Lacerda (SAP Portugal(Link externo)), João Pedro
Tavares (Accenture Portugal(Link externo)), Pedro Rego (Procter & Gamble(Link externo)), Gonçalo Mendes
(Followprice(Link externo)), Vasco Moreira (Followprice) e Pedro Oliveira (Católica Lisbon School of Business
and Economics(Link externo)), saber mais sobre o seu percurso e ouvir alguns conselhos.
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Assembleia Geral da AAAIST – 18 de Outubro 2016
A Assembleia Geral da Associação decorreu no dia 18 de outubro de 2016, na sala de reuniões do Técnico.
Presentes: 31 associados.

Presidida pelo Vogal da AG, Januário Martins, na ausência do Presidente Prof. Diamantino Durão. O Presidente
em exercício da AG abriu a sessão e passou a palavra de imediato ao presidente da Direção Eng. Francisco
Sánchez.
Foi passado em revista o relatório, com especial realce para as diversas atividades da AAA, nomeadamente, as
Alumini Talks, Jantar de fim de ano, os diversos encontros realizados com atuais alunos e sessões envolvendo
participação de antigos alunos com posições relevantes na Sociedade, no último ano envolvendo o Eng Marçal
Grilo e ainda participação em atividades do IST, graças à colaboração do Presidente Arlindo de Oliveira.
Foi apresentado o resultado final positivo das contas do exercício de 2015 , no montante de 1.594,09€, tendo
sido o relatório e as contas aprovados por unanimidade.
Após a Assembleia houve um espaço de confraternização entre os presentes que possibilitou uma informal
troca de impressões.

Assembleia Geral Eletiva da AAAIST – 18 de Outubro 2016
No dia 18 de Outubro ocorreu a eleição para os novos membros para os Órgãos Sociais da AAAIST.
Presentes: 31 associados.
Presidida pelo Vogal da AG, Januário Martins, na ausência do Presidente Prof. Diamantino Durão. O Presidente
em exercício da AG abriu a sessão e informou os presentes que houve apenas a apresentação de uma lista (A)
candidata às eleições, representada pelo Eng.º João Paulo Girbal.
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O Eng.º João Paulo Girbal fez uma breve apresentação das linhas programáticas para o biénio 2016-2018 e de
seguida, cada membro da lista apresentou-se aos presentes falando um pouco sobre o seu trajeto profissional.
O Eng.º Januário Martins iniciou então a votação, chamando os presentes e entregando o boletim de voto.
Após a contagem e apurados os votos a lista foi eleita com 30 votos a favor e uma abstenção.
Após a proclamação dos resultados da eleição, foi dada posse aos membros eleitos que se encontravam
presentes. A composição dos órgãos para o biénio 2016-2018, passou a ser a seguinte:
Assembleia Geral

Direção

Conselho Fiscal

Presidente – Francisco de La Fuente
Sánchez

Presidente – João Paulo Girbal

Presidente – João Cunha Serra

Luís Caldas de Oliveira

António Alves Moreira

Januário Rabaçal Martins

Paulo Tomas

Vitor Leitão

José Luís Sousa Oliveira

Nuno Pedro
João Torres
Alexandra Barroso (suplente)

Outras atividades da AAAIST
Durante o ano de 2016 a AAAIST participou em diversas atividades promovidas pelo IST, assistindo
designadamente através do seu Presidente ou na sua ausência, um membro da Direção, às reuniões da
Assembleia de Escola, para as quais tem sido regulamente convidado, às sessões de entrega dos diplomas ao
novos graduados do IST, na Alameda e no Taguspark e às várias atividades organizadas no âmbito do
aniversário do IST.

Angariação de novos associados
A Direção da Associação continuou a desenvolver, em 2016, esforços na manutenção dos atuais associados e
na angariação de novos membros. Este esforço resultou na continuação da regularização da quotização de
associados e na entrada de 127 novos membros – tendo terminado o ano com a atribuição do número de
associado 715.
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Fundo Solidário AAA
No quadro abaixo indicam-se a relação receita/despesa/bolsas desde 2012 (início do fundo AAA) a 2016
(inclusive).

Fundo AAA
17.880,56 €
16.698,86 €
15.003,45 €

15.036,32 €

9.543,84 €

8.872,44 €

8.334,12 €

3854,24

1.010,00 €
675,00 €

2013

2014

2015

saldo fim de ano

bolsas

despesas

saldo fim de ano

bolsas

despesas

receita

saldo fim de ano

0,40 €

bolsas

despesas

receita

saldo fim de ano

28,02 €

bolsas

despesas

receita

saldo fim de ano

bolsas

despesas

receita

2012

532,47

500,00 €

3,60 €

receita

675,00 €

2016

Em 2016, foi atribuída 1 bolsa a um aluno do IST no valor total de 532,47 euros.
Destacamos no ano 2016, um donativo no valor de 400 euros proveniente de um encontro de Alumni de
Engenharia Electrotécnica e de Computadores do IST que terminaram a sua licenciatura em 1994.
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Fundo AAA

27.756,30 €

15.003,45 €
12.720,83 €
32,02 €
receita

despesas

bolsas

saldo total

FUNDO AAAIST

Desde a sua constituição o Fundo Solidário AAA já atribuiu bolsas num valor total de 12.720,83 euros.
Em 31/12/2016 o saldo a transitar para o ano seguinte é de 15.003,45 euros.
Como é conhecido, a conta do fundo solidário foi aberta na ADIST pelo que os respetivos movimentos não
constam nas contas da Associação.
À época da sua constituição, o Fundo Solidário AAAIST tinha como objectivo ajudar a minorar um problema
muito específico – a concessão de bolsas para pagamento de propinas a alunos a quem o IST não podia
atender.
Estando este problema consideravelmente atenuado, considera-se agora adequado alargar o âmbito de
aplicação dos recursos do Fundo a outros problemas de alunos carenciados, como por exemplo a subsídios de
subsistência, sempre em articulação com o IST.
Nesta linha, encontra-se em análise o estudo das condições de alargamento do âmbito de aplicação do Fundo
Solidário AAAIST.
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CONTAS DE 2016

Receita
Em 2016, as fontes de receita da Associação foram as quotas pagas pelos associados e os proveitos resultantes
dos eventos. Foram recebidos também valores de donativos (posteriormente transferidos para a conta do
Fundo AAA) e valores transferidos por lapso.
A tabela 1 resume os valores recebidos em cada mês.
Tabela 1.
AAAIST - Apuramento da receita por meses – 2016.
Receita

Jan

Quotas

399,85

Eventos

330,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

200,00 1.560,52 1.640,00 160,00

80,00

Donativos
Total

729,85

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

200,00 1.560,52 1.580,00 160,00

80,00

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

80,00 120,00

40,00

120,00

120,00

60,00

4.520,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

80,00 120,00

40,00

120,00

120,00

60,00

4.910,37

Despesa
Outras Despesas - despesas com a Assembleia Geral da AAAIST, custos de emissão de cartões de associado,
custos de envio da revista “Valores Próprios” e despesas bancárias.
Tabela 2.
AAAIST - Apuramento da despesa por meses – 2016.
Despesa

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

Eventos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Donativos
transferidos
(Fundo AAA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Outras despesas

-5,20

0,00

-250,00

-53,18

0,00

0,00

-311,72

0,00

-347,79

-432,99

0,00

-5,54

-1406,42

Total

-5,20

0,00

-250,00

-53,18

0,00

0,00

-311,72

0,00

-347,79

-432,99

0,00

-5,54

-1406,42
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Resultado do Exercício
Saldo do ano 2016

3.503,95 €

Situação Líquida
O saldo da conta bancária da Associação apresentou os seguintes valores no ano de 2016:
Saldo a 31/12/2015
14.165,69

31-jan

29 Fev

31-mar

30-abr

31-mai

30-jun

31-jul

30-ago

30-set

31-out

30-nov

31-dez 16

14.890,34

15.090,34

16.400,86

17.987,68

18.147,68

18.227,68

17.995,96

18.115,96

17.808,17

17.495,18

17.615,18

17.669,64

Agradecimentos
A Direção da Associação dos Antigos Alunos do Instituto Superior Técnico gostaria de começar por
agradecer aos membros dos demais Órgãos Sociais – Assembleia Geral e Conselho Fiscal – pelo
acompanhamento e colaboração que prestaram à Direção durante todo o exercício de 2016.
Agradecemos também à Dr.ª Joana Cruz toda a colaboração prestada tanto com a sua presença nas
reuniões da Direção como em todo o apoio que assegura o funcionamento diário desta Associação.
À Drª Margarida Alho a Direção agradece o todo apoio prestado no bom cumprimento das
obrigações contabilísticas e fiscais da Associação.
Aos alunos monitores do Núcleo de Apoio ao Estudante (NAPE) pela disponibilidade e apoio que
deram à concretização dos eventos promovidos pela nossa associação.
A Direção gostaria também de reconhecer e agradecer ao Instituto Superior Técnico, na pessoa do
seu Presidente, Prof. Arlindo de Oliveira, por todo o apoio que tem recebido de todos os serviços da
Escola e pela permanente disponibilidade para os assuntos da Associação.
Finalmente, a Direção agradece a todos os Associados o apoio que têm dado às iniciativas da
Associação quer com a sua presença nos diversos eventos, quer trazendo outros antigos alunos ou na
divulgação da Associação e do IST junto de colegas e nos seus locais de trabalho.
Lisboa, 17 de fevereiro de 2017
A Direção
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Anexos

Demonstração de resultados
31 de Dezembro de 2016
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Balanço
31 de Dezembro de 2016
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Balancete Geral

Proposta de Aplicação de Resultados
A Direção propõe que o resultado apurado no exercício de 2016 no valor de 3.503,95 euros transite para a
adequada conta de Resultados Transitados.

Lisboa, 2 de novembro de 2017

A Direção
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