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1. 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 IST e, no essencial, dela dar 
notícia, seja através de mensagens escritas, seja mesmo por via presencial, aos seus associados. 

2. 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. 

3. ORGÃOS SOCIAIS 

Assembleia Geral Direção Conselho Fiscal 

Presidente – Francisco de La Fuente Sánchez 

Januário Rabaçal Martins 

José Luís Sousa Oliveira 

Presidente – João Paulo Girbal 

Luís Caldas de Oliveira 

Paulo Tomas 

Nuno Pedro 

João Torres 

Alexandra Barroso (suplente) 

Presidente – João Cunha Serra 

António Alves Moreira 

Vitor Leitão 

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/  



 

  

4 

 

4. 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. 
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7.ª edição “Alumni Talks” – Women In Engineering (Mar’ 17)  

 

Criado em 2014, as Alumni Talks by 
NAPE (Núcleo de Apoio ao Estudante) 
são eventos organizados diretamente 
pelo NAPE e visam promover uma maior 
ligação entre alumni do Instituto 
Superior Técnico e os seus alunos 
finalistas.  

A AAAIST faz questão de participar 
desde a primeira edição. 

Estes eventos consistem num pequeno-almoço, num ambiente mais acolhedor e descontraído, e permitem 
a interação e o contacto entre os atuais alunos do Técnico e alguns dos seus antigos alunos mais ilustres, 
tendo ambos o Técnico como a sua segunda casa. Durante cerca de 2 horas, esta é uma excelente 
oportunidade para partilhar experiências e obter uma perceção mais clara sobre as diferentes realidades 
do mercado de trabalho.  

Algumas das mais influentes Alumni do Técnico partilharam 
as suas experiências e conversaram com os alunos durante o 
pequeno-almoço.  

 

Neste evento estiveram presentes:  

• Ana Dias Fonseca (Co-fundadora Biosurfit)  

• Arlindo Oliveira (Presidente do Instituto Superior 
Técnico)  

• Cristina Fonseca (Co-fundadora Talkdesk)  

• Isabel Guerreiro (Senior Director do Banco Santader 
Totta)  

• Joana Novais (Senior Business Planning Analyst na 
Novartis)  

• Luis Caldas de Oliveira (Vice-Presidente para o 
Empreendedorismo e Relações Empresariais do 
Instituto Superior Técnico e Vice Presidente da 
AAAIST) 

• Paula Panarra (Diretora Geral da Microsoft 
Portugal).  
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Novo Ciclo de Jantares Temáticos  (Mar ’ 17) 

“Doutores e Engenheiros: Um Pacto Para o Futuro” – Dra. Isabel Vaz 

 

A Associação dos Antigos Alunos 
do Instituto Superior Técnico 
(AAAIST) retomou a organização 
de  jantares temáticos que 
reúnem antigos alunos e alunos 
do Instituto Superior Técnico. O 
conhecimento, a experiência e as 
lembranças do Técnico sentam-se 
à mesa para momentos de 
convívio entre antigos colegas que 
se tornaram atuais especialistas 
das mais diversas áreas.  

Cerca de 160 antigos alunos acederam ao convite da AAAIST e compareceram ao jantar que teve como 
temática: “Doutores e Engenheiros- um pacto para a medicina do Futuro”. A convidada foi a engenheira 
Isabel Vaz, Presidente da Comissão Executiva da Luz Saúde. Depois do jantar, a engenheira química de 
formação explicou o que a levou a enveredar pelo ramo da gestão e a correlação que sempre vislumbrou 
entre a engenharia e a medicina, área em que trabalha atualmente, gerindo o grupo de saúde. 

“Foram anos inesquecíveis os que passei no Técnico”, começou por lembrar 
a engenheira Isabel Vaz. Revendo as alterações tecnológicas que 
automaticamente acabam por influenciar a própria medicina, identificou os 
novos paradigmas da área, falou do impacto que a engenharia tem no dia-a-
dia de todos e na saúde de cada um, nomeadamente no diagnóstico.   

A Presidente da Comissão Executiva da Luz Saúde partilhou a sua convicção 
de que o caminho é efetivamente rumo a uma “parceria fabulosa do século 
XXI entre engenheiros e médicos, do qual eu tenho muito honra de já 
pertencer e ser protagonista”.  
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8.ª edição das Alumni Talks – Breakfast Edition (Mai’ 17) 

 

Desta feita, os alumni convidados 
foram cinco engenheiros que o 
tempo, as competências 
adquiridas e o gosto pela mudança 
tornaram em gestores de topo:  

 

• Rui Bento, General 
Manager da Uber em 
Portugal 

• Válter Fernandes, Project Developer e Senior 
Advisor to CEO da TAP, 

• Paula Glória,  Director of Organizational 
Development na Hovione 

• Manuel Maria Correia, General Manager da  DXC 
Technology 

• Ana Domingues que ocupa o cargo de Vice-
Presidente na CGI Portugal 

 

A AAAIST mais uma vez esteve representada através do 
Eng.º Paulo Tomás. Pelas cinco mesas redondas as 
conversas nunca eram iguais.  

As motivações, os desafios, escolhas ou estratégias que 
acrescentam valor, iam vindo à conversa consoante as 
perguntas cheias de entusiasmo dos cerca de quarenta 
alunos do Técnico iam surgindo. 
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Novo Ciclo de Jantares Temáticos  (Mai ’ 17) 

“Inteligência Artificial” – Prof. Arlindo Oliveira 

Mais de uma centena de alunos e antigos 
alunos acederam ao convite da Associação 
dos Antigos Alunos do Instituto Superior 
Técnico (AAAIST) e compareceram ao jantar 
desta quinta-feira, 25 de maio. “Ao tempo 
que já não te via”, é bem capaz de ser a 
frase que mais se ouviu entre os grupos de 
conversa que se foram criando. Não há 
critério para se estabelecer conversa, e o 
elo de ligação é incontornável: o Técnico. 

A AAIST alargou estas iniciativas, cada vez mais constantes, 
também aos atuais alunos, o que acabou por gerar uma 
mescla geracional que combinou na perfeição com a visita 
aos tempos marcantes e à troca de experiências que se 
estendeu ao longo de todo o jantar. 

Além da confraternização, o evento conta sempre com um 
testemunho de alumni que num breve período partilha a 
aprendizagem e os desafios que se seguiram à vida de 
estudante. Desta vez, o convidado de honra foi um nome 
bem conhecido do Técnico, o presidente e professor da 
escola, Arlindo Oliveira. O Alumnus 26.400 teve direito a 
uma viagem fotográfica pelos tempos em que estudou no 
Técnico. Posteriormente, o livro que recentemente lançou 
“Digital Minds” abriu caminho a uma longa e estimulante 
conversa sobre a inteligência artificial e os desafios futuros 
que a mesma irá impor à evolução humana. 

Os primeiros algoritmos, as rápidas e surpreendentes 
transformações “que se vão sobrepondo” ou as aplicações 
tecnológicas às múltiplas áreas foram alinhavando o discurso 
do professor Arlindo Oliveira. 

Numa lógica muito futurista, o autor deixou bem patente que os anos seguintes serão em muito 
influenciados pela inteligência artificial, 
não sendo, porém, capaz de prever a 
amplitude dessa influência. “Não somos 
bons a antecipar as consequências das 
evoluções exponenciais, porque os 
desenvolvimentos são sempre muito mais 
rápidos do que aquilo que prevemos”, 
reiterou. 
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106º Aniversário do Técnico - “Keep in Touch – Next Generation” (Mai 17)  

 

No dia em que o Instituto Superior Técnico assinala 106 
anos de existência, marcou-se esta comemoração 
convidando Alumni, professores, funcionários que 
trouxeram as famílias ou os amigos,  ou casais de 
namorados que encontraram nas atividades uma 
“oportunidade de fazer um programa diferente”.  

Os simuladores de aceleradores de partículas, elementos 
de arquitetura em 3D, vídeos HD de Marte ou 
demonstrações de Robots Sociais eram algumas das 

atividades oferecidas à comunidade.   

Era porém à volta dos drones, dos carros 
da equipa Formula Student e das mesas de 
experiências que mais se denotou o 
burburinho da curiosidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PitchBootCamp – Técnico Lisboa (Out’ 17) 

 

São dias cheios de histórias, horas de maratonas de auto-descoberta, 
minutos que voam entre o choque da incerteza e o conforto da 
solução, aqueles que o Pitch BootCamp no Instituto Superior Técnico 

oferece aos alunos que nele participam.  

Nesta edição do evento organizado pela 
SparkAgency, e que decorreu nos dias 27 e 28 
de outubro, foram cerca de 150 os alunos que 
vieram aprender a valorizar as partes da sua 
história que os tornarão uma proposta de 
valor na chegada ao mercado de trabalho. 
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I Alumni E. Stories – 1ª Edição. Out ‘17 

 

O Núcleo de Apoio ao Estudante  organizou a 1ª edição das “Alumni E. 

Stories”, que teve lugar no dia 25 de outubro. A AAAIST apoiou 
ajudando a encontrar os antigos alunos a participar nesta iniciativa. 

Trata-se de uma nova iniciativa mensal em que numa conversa 
informal dois Alumni do Técnico, com uma carreira empreendedora de 
sucesso, se disponibilizam para transmitir as suas experiências aos 
atuais alunos e responder a todas as questões que lhes forem 
colocadas em cada sessão. 

Os convidados foram: 

A) Rodrigo Carvalho é Licenciado em Engenharia Aeroespacial pelo 
Instituto Superior Técnico e efetuou Mestrado na mesma área na 
Universidade de Cranfield, tendo prosseguido os seus estudos com 
uma pós-graduação em Ajuda Humanitária e Cooperação em Situações 
de Crise pela Universidade Moderna de Lisboa. 

B) Pedro Oliveira, formado em Engenharia Informática pelo Instituto 
Superior Técnico e pós-graduado em Previsão, Estratégia e Inovação pelo Instituto Superior de Economia e 
Gestão, iniciou a sua carreira profissional como gestor de projeto e analista em TI na EDP, tendo estado 
envolvido no projeto piloto europeu SPOCS! A sua personalidade empreendedora não tardou a revelar-se: 
em 2012 cofundou a empresa Oops! ...e é também fundador da Entrepreneurs Break. Em 2013 cofundou a 
empresa na qual concentra, de momento, a sua maior atenção: a Landing.jobs, um mercado europeu de 
empregos nas áreas das tecnologias que tem como objetivo primário ajudar a desenvolver as carreiras dos 
profissionais deste setor. 

 

 

9ª edição das Alumni Talks .Dez ’ 17  

 

Se a agenda de trabalho e o horário de aulas deixassem a 9ª 
edição das Alumni Talks que decorreu quarta-feira, 13 de 

dezembro, estender-se-ia pelo dia fora. A partilha 
de impressões e experiências tornou-se tão 
profunda e interessante que foi difícil tanto aos 
antigos como os atuais alunos arredarem pé.   

Inês Eusébio, Head of Insurance Business Unit na 
Everis Portugal, João Baleizão, Chemical Recovery & 
Energy Area Manager na The Navigator Company, 
João Nuno Bento, Executive Director na Novabase, 
Paulo Jesus, Head of Learning & Innovation na 
Jerónimo Martins, Paulo Treze ntos, Co-founder & 
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CEO na Aptoide, Pedro Guerreiro, Key Account Executive na Apple e ainda Pedro Lobo, Founder e 
Administrator na Innovagency, foram os alumni convidados para a sessão. 

 

II Alumni E. Stories - Dez '17 

 

No dia 6 de dezembro contámos com a presença de Rui Maia e 
Daniel Vila Boa em mais uma edição das Alumni E. Stories! Os 
dois Alumni partilharam connosco histórias da sua experiência 
como alunos do Técnico e como é que deram os primeiros 
passos no mundo do Empreendedorismo. 

A conversa, sem guião, começou exatamente no princípio de 
tudo. Um passado comum que, apesar de ter sido vivido em 
anos diferentes, teve algumas semelhanças. Daniel e Rui, 
antigos alunos de Engenharia Informática e de Computadores, vieram para o Técnico saciar a sua sede de 
conhecimento. De cá levaram, além da “capacidade de trabalho que a escola exigia e que temos que ir 
desenvolvendo”, um misto entre “competição e o companheirismo” que lhes deu ensinamentos para o 
futuro. O trajeto dotou-os, e são unânimes nessa ideia, “muitas ferramentas, para prosseguimos ou 
desenvolvermos o nosso espírito empreendedor”, afirmava Rui Maia, acompanhado de uma expressão de 
concordância de Daniel Vila Boa. 

 

 

Visita ao Museu Faraday e Assembleia Geral da AAAIST – Dez’ 17 

 

A AAAIST organizou uma visita guiada ao Museu Faraday para 
os Antigos Alunos do IST, no dia 14 de Dezembro, das 17.00 às 
17.50h. 

Às 18.30h teve lugar a Assembleia Geral da AAAIST, onde foram 
aprovadas o relatório e as contas de 2016. 

Seguiu-se um momento de convívio. 
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Outras atividades da AAAIST 

 

Durante o ano de 2017 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. 

 

 

Associados 

 

A Direção da Associação continuou a desenvolver, em 2017, 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 40 novos membros – tendo terminado o ano com a atribuição do número 
de associado 756. Desde o inicio da Associação registou-se o falecimento de 46 associados. 

 

A AAAIST em números – 2017 

 

 

46

209

148

172

158

756

Falecidos

Desistências/devedores longa data

Associados com quotas em atraso

 ISENTOS de quota

ASSOCIADOS com quota em dia

NÚMERO DO ÚLTIMO ASSOCIADO
ADMITIDO EM 2017
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Fundo Solidário AAA 

 

Em 2017, foram atribuídas 14 Bolsas a alunos do IST no valor total de 8.369,01 euros.  

Desde a sua constituição o Fundo Solidário AAA já atribuiu bolsas num valor total de 21.089,84 euros. 

No gráfico abaixo indicam-se a relação receita/despesa/bolsas desde 2012 (início do fundo AAA) a 2017 
(inclusive). 
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Em 31/12/2017 o saldo a transitar para o ano seguinte é de 6.764,04 euros. 

 

Como é conhecido, a conta do FUNDO SOLIDÁRIO AAA 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, considerou-se 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. 

 

 

 

  

27.886,30 €

32,42 €

21.089,84 €

6.764,04 €

receita despesas bolsas saldo total

FUNDO AAAIST

Fundo AAA desde a sua constituição (2012 ) até 2017
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5. CONTAS DE 2017 

 

Receita 

 

Em 2017, as fontes de receita da Associação foram as quotas pagas pelos associados. Estão também 
incluídos valores de donativos (posteriormente transferidos para a conta do Fundo AAA) e valores 
transferidos por lapso. 

A tabela 1 resume os valores mensais da receitas e despesas da AAAIST. 

 

 

Tabela 1 – Receitas e Despesas mensais da AAAIST em 2017. 
 

Receita Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

Quotas 179,90 200,00 140,00 40,00 1.180,00 120,00 20,00 0,00 40,00 20,00 40,00 540,00 2.519,90  

Eventos 0,00 0,00 1.950,00 15,00 1.715,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.680,15  

Donativos 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00  

Total 179,90 200,00 2.090,00 85,00 2.895,15 120,00 20,00 0,00 40,00 20,00 40,00 540,00 6.230,05  

 
 
 
 
 

Despesa Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

Eventos 0,00 0,00 -2400,00 0,00 -1950,00 -15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.365,00  

Donativos 
transferidos 
(Fundo 
AAA) 

-100,00 0,00 0,00 -30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -130,00  

Outras 
despesas 
(serviços) 
*1 

-305,20 -396,13 0,00 -447,45 0,00 -46,13 -5,20 0,00 -350,00 -53,18 0,00 0,00 -1.603,29  

Total -405,20 -396,13 -2400,00 -477,45 -1950,00 -61,13 -5,20 0,00 -350,00 -53,18 0,00 0,00 -6.098,29  

*1 - Outras despesas serviços:  

Despesas bancárias 20,80 
CTT 1350,00 
Emissão de Cartões Associado 1,85 
Distribuição da revista VP 230,64 
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Situação Líquida 

O saldo da conta bancária da Associação apresentou os seguintes valores no ano de 2017: 

 

Saldos mensais 

 31-12-2016 17.669,64 

31-01-2017      17.444,34   

28-02-2017      17.248,21   

31-03-2017      16.938,21   

30-04-2017      16.545,76   

31-05-2017      17.490,91   

30-06-2017      17.549,78   

31-07-2017      17.564,58   

30-08-2017      17.564,58   

30-09-2017      17.254,58   

31-10-2017      17.221,40   

30-11-2017      17.261,40   

31-12-2017      17.801,40   

  Saldo final 131,76 

 
 

Resultado do Exercício 
 

Saldo do ano 
2017 

131,76 € 

 

 

Agradecimentos 
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nas reuniões da Direção como em todo o apoio que assegura o funcionamento diário desta 
Associação. 
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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  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, 12 de abril de 2018 

A Direção 
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Anexos 

Balanço 

31 de Dezembro de 2017 
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Balancete Geral 

31 de Dezembro de 2017 
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Demonstração de resultados 

31 de Dezembro de 2017 
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6. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 

 

A Direção propõe que o resultado apurado no exercício de 2017 no valor de 131,76 euros  transite para a 
adequada conta de Resultados Transitados. 

 

 

Lisboa, 18 de Julho de 2018 

 

 

 

A Direção 

 

 


