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CONTACTOS 

 

 

Caro Colega,  

Bem vindo ao IST! 

Acabaste de dar um passo decisivo na tua vida, ingressar na melhor e mais prestigiada escola de 
engenharia do País. Ser estudante do Técnico é, hoje, como sempre, um orgulho e um contínuo 
teste à tua capacidade de superação, a todos os níveis.  

Estas características prendem-se, entre outras coisas, com a exigência da nossa instituição. Não te 
iludas, esperam-te anos árduos de trabalho, noites sem dormir e algumas desilusões. 

Mas o Técnico não é só isso. É o local onde farás amigos, onde passarás momentos inesquecíveis da 
tua vida, onde serás reconhecido pelo teu mérito e onde te tornarás numa pessoa competente. 

É para isso que trabalhamos diariamente na AEIST: para te oferecer a possibilidade de praticar 
desporto na tua faculdade, para complementares a tua formação com os inúmeros cursos de 
formação à tua disposição, para apoiar os grupos de alunos que promovem e realizam as mais 
diversas actividades, nas várias áreas, cursos e tipologias, e nas quais podes e deves participar. 

E podes sempre contar com a tua Associação dos Estudantes. 

Boa sorte! 

Um abraço, 

Ivan Gonçalves 

Presidente da AEIST 
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Associação dos Estudantes do IST 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES 

• Organização do Arraial do 
Caloiro do IST e outras festas 

 

• Organização de inúmeras 
actividades desportivas e 
outros eventos 

 

• Organização de conferências e 
debates sobre questões 
académicas 

 

• Organização da Jobshop, a mais 
antiga feira de emprego de 
Portugal dedicada à Engenharia e 
à Tecnologia 

 

• Oferta de Cursos de Línguas e 
formação 

 

 

 

aeist@aeist.pt 

 

www.aeist.pt 

Fundada a 11 de Dezembro de 1911, a Associação dos 
Estudantes do Instituto Superior Técnico é a 
representante de todos os alunos do IST, apresentando-se 
como a instituição de defesa dos direitos dos estudantes, 
tendo na sua história protagonizado inúmeros episódios 
marcantes do movimento estudantil português. Não é por 
acaso que a AEIST é uma das maiores e mais prestigiadas 
organizações estudantis portuguesas. 

Alicerçada no trabalho da sua Direcção, constituída por 29 
alunos eleitos anualmente, gere espaços, serviços e actividades, 
no intuito de proporcionar aos alunos melhores condições, 
quer no campus da Alameda, quer no campus do Taguspark. 

A AEIST possui ainda uma forte acção ao nível Desportivo, 
oferecendo a prática gratuita de diversas modalidades, de 
Formação complementar, Recreativo e Cultural. Posiciona-se 
ainda como mentora de grande parte das actividades extra-
curriculares dos estudantes, fomentando o associativismo, no 
qual se destaca os grupos de alunos dos mais diversos 
interesses que constituem as suas Secções Autónomas, não 
deixando de apadrinhar outros projectos e iniciativas. 

Hoje – como no passado – a AEIST é e será sempre a 
Associação dos Estudantes do IST: a tua Associação. 

Secção de Folhas – Fotocópias, Sebentas, Material 
Escolar. 

Desportiva – Ténis, Natação, Aluguer de Campos, 
entre outros. 

Gabinete de Emprego Formação e 
Empreendedorismo – Cursos de Línguas e 
Formação. 

Serviços 
Basket (M e F) 

Andebol (M e F) 

Futsal (M e F) 

Rugby (M) 

Futebol de 11 

Ténis 

Ténis de Mesa 

 

Modalidade Desportivas 
Pólo Aquático 

Volei (M e F) 

Apoio a Actividades 
Individuais:  

Natação 

Surf 

Karate 

 



  Instituto Superior Técnico 

 

 

 

Ano Lectivo 2010/2011 

 

APAE – Assoc. Portuguesa de Aeronáutica e Espaço 

• Desenvolver a cooperação entre jovens no âmbito da aeronáutica e do espaço;  

• Promover o intercâmbio entre Portugal e outros países, bem como incentivar a ligação da 
universidade com a indústria, dentro do âmbito da aeronáutica e do espaço;  

• Promover o estudo e divulgação de temas ligados à aeronáutica e ao espaço. 

OBJECTIVOS 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES 

www.apae.org.pt 

A APAE – Associação Portuguesa de Aeronáutica e 
Espaço – é a associação de alunos de engenharia 
aeroespacial do Instituto Superior Técnico. Foi 
fundada no ano de 1996 por um grupo de estudantes da 
antiga Licenciatura de Engenharia Aeroespacial (LEA). Com 
o intuito de estar integrada também no panorama 
internacional a APAE filiou-se numa grande associação 
Europeia de estudantes do mesmo ramo, a EUROAVIA 
(http://www.euroavia.net/), em Outubro de 1997. 
Actualmente estamos em franco crescimento, notando-se 
um entusiasmo e responsabilidade nunca antes verificado. 
Sabendo que o futuro da APAE passa pela entrada de novos 
elementos esperamos que todos os que hoje se inscrevem 
no curso de Aeroespacial venham a fazer parte desta 
Associação. Como somos uma Associação que pretende ser 
dinâmica, para além dos projectos que já temos em curso, 
estamos sempre prontos a aceitar ideias vindas de todos os 
sócios. Contacta-nos e vem descobrir novas facetas 

da Engenharia Aeroespacial!   

• Semana Aeroespacial – 
evento bianual iniciado em 2002. 
Preside a este evento o fomento 
da relação entre os sectores 
industrial e académico, 
fundamentos e razão de ser da 
própria Engenharia. 

• Aircargo Challenge 
• Jornadas Aeroespaciais – 
Evento com o objectivo de trazer 
dinamismo cultural aos 
estudantes dando a conhecer 
projectos que podem participar. 

• Aeromodelismo 
• Rockets 
• Participação dos Sócios em 
eventos internacionais da 
EUROAVIA 
 

 

 

apae@aero.ist.utl.pt 
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BEST LISBOA 

O nosso objectivo é proporcionar aos estudantes de tecnologia serviços de alta qualidade e oportunidades 
únicas para desenvolverem as suas competências transversais e ganharem um mindset internacional. 
Procuramos divulgar e contagiar os estudantes com BEST Spirit: flexibilidade, amizade, diversão, 
desenvolvimento e aprendizagem. 

O BEST permite ainda adquirir e desenvolver novas competências transversais que são cada vez mais 
importantes na nossa vida académica e profissional. E no meio de tudo isto, permite-nos viajar e criar novas 
amizades em todos os cantos da Europa.  

OBJECTIVOS 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES 

http://BEST.ist.utl.pt 

O BEST, Board of European Students of Technology, é 
uma organização europeia que conta já com mais de 
oitenta grupos grupos locais em mais de trinta países. O 
Grupo Local BEST Lisboa foi um dos membros 
fundadores em 1989, e após mais de 20 anos de história 
conta com quase 30 membros activos e dinâmicos... e o 
grupo não pára de crescer! 

Ao longo de todo o ano realizam-se várias actividades no 
IST e no estrangeiro, desde de cursos intensivos a 
competições de engenharia e intercâmbios culturais. Tudo 
é feito por estudantes para estudantes, o que torna o 
BEST Lisboa numa organização flexível, ambiciosa e com 
cada vez mais impacto na vida dos estudantes do IST. 

Para mais informações consulte o nosso site e/ou a nossa 

página no Facebook. 

• Cursos de educação 
complementar que se realizam 
ao longo de todo o ano, em mais 
de oitenta cidades na Europa. 

• Curso de Versão realizado em 
Lisboa, onde poderás receber 
quase 30 estudantes estrangeiros. 

• Competições de Engenharia,  
com eliminatórias locais, 
nacionais e europeias, onde 
podes testar os teus dotes!  

• Workshops com empresas e 
apoio ao início de carreira.   

• Eventos locais e internacionais 
ao longo de todo o ano para te 
divertires enquanto desenvolves 
as tuas competências. 
 

 

lisbon@BEST.eu.org 
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CinemaParaIST 

O CinemaParaIST tem como principais objectivos divulgar a 7.ª Arte e proporcionar actividades extra-
curriculares aos estudantes do campus universitário. Para isso, temos vindo a desenvolver várias actividades no 
IST: ciclos de cinema, debates, emissões na Rádio Zero, etc. Além disso, mantemos também uma série de 
colaborações com entidades culturais exteriores ao IST, tais como as distribuidoras Castello Lopes, Atalanta e 
Midas, apoiando também a maioria dos festivais de cinema da grande Lisboa: IndieLisboa, DocLisboa, Estoril Film 

Festival, Monstra, MoteLx,  etc. 

OBJECTIVOS 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES 

 

http://cinema.ist.utl.pt 

Quase a celebrar um século de existência, o 
CinemaParaIST cedo se celebrizou pelas suas requintadas 
preferências cinéfilas e pelo elevado patamar de exigência 
com que analisa e comenta todos os eventos do mundo 
do Cinema, ajudando assim a moldar várias gerações de 
moviegoers universitários. Para ficares sempre a par das 
nossas actividades, aconselhamos-te a passar pelo nosso 
site e subscrever a nossa newsletter. Se achas que 
receber novidades por email é uma coisa do passado, 
também temos Facebook e Twitter.E se não tiveres medo 
de Godzillas nem de filmes do Manoel de Oliveira e 
quiseres fazer parte deste grupo de malta amiga, não 
hesites em contactar-nos. Estamos abertos a todo o tipo 
de sugestões de ciclos de cinema, rascunhos de 
argumentos e toda e qualquer ideia (in)coerente. Simples 
pensamentos que por alguma razão se interligam de 

forma a criar uma linha – de raciocínio ou não. 

 

cinemaparaist@gmail.com 

• Ciclos de cinema para todos os 
gostos e idades, no campus do 
IST. 

• Passatempos com bilhetes 
grátis para ante-estreias e festivais 
de cinema em Lisboa. 

• Director's Cut, o nosso espaço  
semanal na Rádio Zero onde 
podes aprender tudo sobre 
cinema (e não só) 

• Crónicas regulares no nosso site 
e no Diferencial que analisam 
todos os filmes do momento. 



  Instituto Superior Técnico 

 

 

Ano Lectivo 2010/2011 

 

 

 

ERASMUS STUDENT NETWORK 

Integração do estudante internacional de intercâmbio na cultura portuguesa. 

OBJECTIVOS 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES 

 

www.esn-lisboa.org 

A Eramsus Student Network é uma associação neste 
momento, o núcleo ESN Lisboa consiste numa presença 
oficial da ESN Lisboa no IST, tendo o núcleo autorização 
para realizar actividades com os estudantes internacionais 
do IST em sincronia com a ESN Lisboa. 

É uma associação sem fins lucrativos que promove a 
integração dos estudantes internacionais na cultura 
portuguesa e desenvolve actividades de teor lúdico cultural 
com estes estudantes. 

• Apoio ao alojamento 
 

•  Buddy Program  
 

• Eventos culturais  
 

• Festas  
 

•  Viagens  
 

 

 

 

president@esnlisboa.org 
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FÓRUM CIVIL 

• Aproximar os alunos do Mestrado Integrado em Engenharia Civil da prática da engenharia. 

• Fornecer-lhes formação adicional que complemente a formação curricular e permita uma maior 
eficiência no seu trabalho durante o curso e na actividade profissional que venham a exercer.  

• Estabelecer contactos com empresas, tendo como objectivo de os colocar em primeiros estágios e 
de os acompanhar na pesquisa de emprego. 

OBJECTIVOS 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES 

http://forumcivil.ist.utl.pt 
 

O Fórum Civil é a associação de estudantes do Mestrado 
Integrado em Engenharia Civil do Instituto Superior 
Técnicos.  

 

Tem como principal função promover actividades de 
ligação entre a vida académica e ávida profissional dos 
estudantes de Engenharia Civil do IST.  

 

 

 

• Conferências 
 
 

• Visitas de Estudo 

 

• Palestras 

 

 

 

forumcivil@gmail.com 
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GASIST - Grupo de Acção Social do IST 

Organizamos actividades de voluntariado com o nosso grupo, e tentamos servir de ponte entre instituições e 
futuros voluntários.    

 

OBJECTIVOS 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES 

 

 

http://gasist.ist.utl.pt 

 

Somos um grupo de alunos que gostamos da área do 
voluntariado. Juntos formamos o Grupo de Acção Social do 
Instituto Superior Técnico – GASIST - que é uma secção 
autónoma da AEIST (Associação de Estudantes do IST). Para 
quem gosta de voluntariado ou se interesse por outro tipo 
de actividades ligadas a instituições, mesmo que não tenha 

muito tempo, pode contribuir.  

• Banco alimentar 
 

•  Apoio escolar no 
CIJ(centro de informação 
juvenil) em Chelas 
 

• Campanha de recolha de 
medula óssea 
 

• Visita ao Centro de Saúde do 
Telhal 
 

•  Campanha de Natal  

 
 

   

 

gasist@ist.utl.pt 
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GASTagus 

Visão Alertar e incentivar a juventude universitária para a descoberta e promoção da dignidade da pessoa 
humana. 

Missão Integrar e valorizar a diversidade pessoal, social e cultural dos voluntários; Enriquecer cultural e 
pessoalmente os voluntários através da assimilação e prática dos pilares do GASTagus; Através do 
Voluntariado permitir uma participação activa e consciente na Sociedade e no Mundo. 

OBJECTIVOS 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES 

www.gastagus.org 

O GASTagus é uma associação juvenil sem fins 
lucrativos, fundada em parceria com o LAGE2 
(lage2.ist.utl.pt) e sediada no IST - Taguspark. 

GASTagus tem como propósito sensibilizar os jovens 
universitários para as desigualdades que se manifestam no 
estado actual da sociedade e do mundo. Pretende-se que 
através de projectos de voluntariado em Portugal e 
África, os voluntários deste grupo sejam capazes de 
assumir uma atitude responsável e consciente de 
participação activa na sociedade. 

O GASTagus considera que a formação e as experiências 
de voluntariado em Portugal são essenciais para a 
compreensão da nossa realidade social. Além disso, 
acreditamos que é com a vivência e partilha em grupo que 
se dá o crescimento individual e colectivo que permite 
uma acção consciente, coordenada e eficaz. 

É em grupo que crescemos e fazemos a diferença! 

• Portugal: apoio a idosos, jovens 
crianças, mães adolescentes 
 

• África: educação e formação nas 
áreas dos voluntários 
(matemática, inglês, medicina…) 

 
• Locais: Angola, Cabo Verde, São 

Tomé 
 

• Formação dos voluntários: 
Parcerias com AMI, AI, CNPV, 
ISU, ACIDI, FEC 

 
• Angariação de fundos e 
divulgação: Concertos, Jantares, 
Santos Populares, Arraial entre 
outros 
 

• Aberto a estudantes de todas 
as universidades! 
 

 

 

geral@gastagus.org 
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GEST - Grupo de Estratégia, Simulação e Táctica  

O GEST é bastante importante para o estudante na medida em que proporciona um escape à stressante 
vida de estudante, ao mesmo tempo que ajuda a desenvolver capacidades ao nível da relação com o outro, 
capacidade de comunicação, lógica, inteligência, cálculo e, não menos importante, estimula a imaginação. 
Tudo isto faz falta ao estudante, durante a sua vida universitária e também ao ingressar no mercado de 
trabalho. 

OBJECTIVOS 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES 

 

http://gest.nonsensebb.com 

 

O GEST existe para disponibilizar a todos os 
interessados a possibilidade de participar em actividades 
de carácter lúdico, mas essenciais na formação pessoal e 
no desenvolvimento de capacidades de interacção social. 
No GEST podes actualmente jogar TCG´s (jogos de 
cartas coleccionáveis), Miniaturas, Jogos de Tabuleiro, 
participar em RPG´s e ainda outros jogos sem categoria 
própria. É o espaço indicado se quiseres relaxar do stress 
da vida de estudante, quer procures acompanhar um ou 
mais determinados jogos a longo prazo, ou apenas 
encontrar um parceiro ocasional para jogar por exemplo 
uma partida de xadrez.Antes de jogadores, somos 
essencialmente um vasto grupo de amigos que se reúne 
para outros tipos de actividades, como jantares e jogos de 
futebol. A tua presença será sempre bem-vinda. Procura-
nos junto ao campo de futebol, ao lado da Secção de 
Folhas. 

• Card Games – TCGs 
Magic: The Gathering, Universal 
Fighting System (UFS), Vampire: 
The Eternal Struggle (VtES), World 
of Warcraft, entre outros. 

• RolePlay – RPGs 
D&D, Exalted, L5R, entre muitos 
outros table-top roleplays.  

• Miniaturas 
Warhammer, Warhammer 40k. 

• Jogos de Tabuleiro 
Xadrez, Settlers, Risco, Axis and 
Allies são apenas alguns dos 
diversos títulos disponíveis. 

• Outros Jogos 
Munchkin, Anima, Saboteur… Traz 
ainda o teu próprio jogo! 

 

gest.aeist@gmail.com 
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GRUPO DE TEATRO DO IST 

O teatro é o nosso ponto de encontro, o lugar privilegiado da procura. Escolhemos o teatro para a procura 
de identidades, de possibilidades, de caminhos, de limites. Conhecer-me para poder conhecer melhor o outro. O 
teatro é um dos nossos espaços de aprendizagem e procura de conhecimento. 

Neste espaço que criámos temos várias formas de falar, de mexer, de mostrar, de dar. O teatro é a nossa 
dádiva e a nossa busca. 

 

OBJECTIVOS 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES 

Cartaz do espectáculo ‘Agora o Monstro’ 
Espectáculo vencedor do prémio FATAL 2009 

 

 
 

http://teatro.ist.utl.pt 

O Grupo de Teatro do IST é um grupo de teatro 
universitário, em actividade desde 1992/93. 
É uma estrutura com grande historial, com muitas 
representações em diversos festivais nacionais e 
internacionais, de onde recolheu diversos prémios e 
reconhecimento.  
O GTIST assume claramente um princípio de 
aprendizagem e evolução contínua, conseguindo, na última 
década, manter uma actividade regular de pesquisa e 
inovação no seio do Teatro Universitário português.  
É um espaço de experimentação constituído por pessoas 
que procuram no teatro uma forma de dizer e mostrar 
coisas. De responder a novas perguntas através da criação 
e da imaginação. Este é um lugar aberto e disponível, um 
espaço em constante mudança que espera sempre novas 
pessoas, novas ideias, novas discussões. 
 

• Produz, anualmente, um 
espectáculo de teatro sob 
orientação de um encenador 
profissional 

• Organização do Curso de 
Expressão Dramática 

• Produz esporadicamente outras 
actividades como:  

Performances 

Sopas – espaços de encontro, de 

tertúlia, de festa, espaços de 

partilha e de criação espontânea 

ou planeada, onde qualquer 

pessoa pode participar.  

Workshops  

 

 

gtist.coordenacao@gmail.com 
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IEEE-IST 

IEEE-IST pretende reunir estudantes de diversas áreas de engenharia do IST, com o intuito de realizar 
actividades, tanto de natureza mais técnica, como social ou, mesmo, cultural, apoiar na realização de 
projectos extra-curriculares, promover a adesão de novos membros-estudantes, a integração e interacção 
do IST e dos seus alunos com o IEEE e as diversas áreas de intervenção, e, essencialmente, contribuir para o 
desenvolvimento profissional e pessoal dos alunos formados no IST e membros do IEEE, assim como 
proporcionar aos mesmos experiências inesquecíveis! 

  

OBJECTIVOS 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES 

 

www.ieee-ist.org 

IEEE-IST constitui o que se chama um Student 
Branch, equivalente a um núcleo de estudantes, neste 
caso do IST, correspondente a um entre as muitas 
centenas de Student Branches do IEEE em todo o 
mundo. IEEE (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers) corresponde a uma organização 
internacional, sem fins lucrativos, que reúne 
profissionais de diversas áreas de engenharia. Nesta 
organização há uma crescente preocupação em 
incentivar a participação activa dos estudantes, pelo 
que, desta forma, nasceram os Student Branches (SB’s). 
IEEE-IST é composto por estudantes de engenharia 
do IST, também eles membros e voluntários do IEEE. 
Se estás interessado/a em obter mais informações ou 
mesmo juntar-te a, provavelmente, uma das maiores 
aventuras da tua vida enquanto estudante e futuro 
profissional, contacta-nos! Ou, também, podes 
encontrar-nos no nosso espaço no IST-Taguspark 
(Gabinete 1-5). 

• Pizza Party, sessões de 
apresentação + pizza!  

• Technical Lectures, palestras 
realizadas por convidados especiais 
do IEEE.  

• Throw your semester away, 
projectos do semestre corrente são 
inseridos em Pen’s USB e lançados 
num descampado.  

• I, Thesis, sessões em que ex-alunos 
do IST falam da sua experiência no 
desenvolvimento das suas 
dissertações.  

• Gaming Sessions, competições de 
jogos de PC. 

• ISBC 2009, congresso de estudantes 
de Student Branches Portugueses e 
Espanhóis, que teve lugar em 
Lisboa, em 2009. 
 

                 

contact@ieee-ist.org 
 

IEEE SBC 2010 Leuven, Bélgica 
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JORNAL DIFERENCIAL 

O trabalho no jornal é então diversificado e abrange várias competências, não existe um perfil de Jornaleiro e 
é preciso muito mais que jornalistas, o Diferencial é uma espécie de mescla de geeks informáticos com 
recreativos festivaleiros, onde existem ainda homens de palavra. 

Para te juntares, aparece na 2ª janela à direita da secção de folhas ou manda um e-mail. 

OBJECTIVOS 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES 

 

http://diferencial.ist.utl.pt/  

Foi em 1990 que surgiu o jornalismo independente do 
Instituto. Criado por um grupo de estudantes dos mais 
variados cursos, surgiu um jornal de estudantes feito 
tanto para docentes como para alunos, um jornal cujo 
objectivo é informar sobre o que se passa pelo Técnico 
e além portões. 

Focado principalmente nas notícias com mais interesse 
académico, este não dispensa uma agenda cultural e um 
cartoon em todas as edições. No entanto esse é 
apenas o formato actual do jornal, pois este adapta-se a 
quem o faz, não é estanque. De muitas maneiras já se 
escreveu “Diferencial”. 

Para além dos óbvios artigos e palavras cruzadas, o 
jornal precisa de um órgão responsável pela obtenção 
de publicidade e um órgão que gere a secção 
informática, responsável pela publicidade e 
comunicação entre os membros.   

 

• Jornal Quinzenal sobre o 
ambiente estudantil do IST  
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

diferencial.jornal@gmail.com 
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JUNITEC  

• Desenvolver projectos inovadores na área da Engenharia e da Arquitectura; 

• Criar uma comunidade de jovens empreendedores que vejam a JUNITEC como um passo intermédio 

para a criação do seu próprio negócio. 

• Incentivar alunos a criarem os seus produtos ou serviços e procurar apoiar a sua inserção no mercado. 

• Reunir uma equipa polivalente e multifacetada que trabalhe em grupo e partilhe conhecimento. 

 

OBJECTIVOS 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES 

 

http://junitec.ist.utl.pt 

http://facebook.com/junitecist 

A JUNITEC é uma Júnior Empresa fundada em 1990 que 
foi reactivada em 2009, tendo sido a primeira formada 
em Portugal. Tendo no passado desenvolvido projectos 
na área da Engenharia de reconhecido mérito, esta 
Júnior tem como principal desígnio continuar a 
promover o espírito empreendedor dos alunos do IST e 
impulsionar os laços entre os mesmos e o mercado de 
trabalho. Sendo um complemento à formação que os 
estudantes recebem na universidade, fornece-lhes 
competências na realização de projectos técnicos, bem 
como no funcionamento do mundo empresarial. 
Reunindo uma equipa polivalente e multifacetada que 
tem vindo a desenvolver competências profissionais  nas 
várias áreas da Engenharia e da Arquitectura a JUNITEC 
apresenta-se como uma Júnior Empresa direccionada 
para a inovação e o desenvolvimento de novas 
tecnologias. 

• Desenvolvimento de Projectos 
tecnologicamente e 
conceptualmente inovadores. 

 

• Participação em prémios e 
concursos que prestigiem a 
imagem da JUNITEC e do 
Instituto Superior Técnico. 

 

• Prestação de serviços a empresas. 
 

• Organização e promoção de 
concursos ligados à engenharia. 

 

• Estabelecimento de parcerias 
comerciais e impulsionadoras de 
novos projectos. 

 

• Organização de conferências. 
 

 

geral@junitec.ist.utl.pt 
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LAGE2  
 

• Propiciar a estudantes finalistas, ou com grande experiência de actividades extra-curriculares, a possibilidade de 
desenvolverem actividades de apoio e de consultoria (de alunos mais novos), de articulação (de núcleos e actividades) e 
de gestão (do próprio Laboratório e das estruturas que dele dependem directamente). 

• Permitir a troca de experiências, a coordenação de actividades e a sistematização das relações com empresas, entre 
os vários núcleos estudantis e equipas de estudantes com actividades pluri-anuais.  

• Fazer sugestões de actividades aos alunos de Portfólio e acompanhar e orientar as actividades dos alunos mais 
novos, nomeadamente do 3º ano que se iniciam nos Portfólios, ou alunos do 1º e 2 anos que queiram desenvolver 
actividades extra-curriculares. 
 

OBJECTIVOS 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES 

 

http://lage2.ist.utl.pt/ 

O Laboratório pretende apoiar e potenciar as actividades 
extra-curriculares dos alunos, independentemente do ano 
ou curso, bem como as aprendizagens comportamentais 
por eles obtidas através dessas actividades, permitindo 
suportar a sua gestão e aperfeiçoamento ao longo do 
tempo.  

Desta forma todos os seus membros adquirem 
competências organizativas e de gestão, contactando 
directamente com a realidade exterior. 

 

• Seminários IST-Tagus 
 

• TEDxISTTagus 
 

• Concursos e Exposições de Fotografia 
 

• Feiras do Livro Usado 
 
 

• Organização de outros eventos (MoJo, 
apresentações, workshops, …) 

 

• Apoio aos Portfólios Pessoais 
 
 

 

 

 

 

 

lage2@googlegroups.com 
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N3E – Núcleo de Estudantes de Engenharia Electrónica 

 - Promover actividades que de alguma forma estimulem a vida activa dos alunos, tanto a nível científico e 
cultural, como a nível social e recreativo; 
- Publicitar a Licenciatura e Mestrado junto das escolas secundárias, colmatando a insuficiência de alunos 
colocados na LEE; 
- Interacção com as empresas que abrangem a área de trabalho dos futuros Engenheiros Electrónicos; 

- Facultar recursos e ferramentas, aos alunos, para uma melhor qualidade de ensino. 

OBJECTIVOS 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES 

 

http://n3e.ist.utl.pt 

O Núcleo de Estudantes de Engenharia 
Electrónica do Instituto Superior Técnico (N3E) é 
uma associação sem fins lucrativos, fundada a 24 de 
Março de 2009, que nasceu da vontade que alguns alunos, 
tanto da Licenciatura em Engenharia Electrónica (LEE) 
como do Mestrado em Engenharia Electrónica (MEE), 
possuem em marcar uma posição na sua passagem pelo 
Ensino Superior aliado ao desejo de contribuir para o 
crescimento qualitativo e quantitativo da respectiva 
Licenciatura e Mestrado.  

Depois do 1º ano de funcionamento, o N3E afirmou-se 
como uma mais-valia no pólo do IST – Taguspark, mais 
concretamente para os alunos de LEE e MEE, estando 
presente em muitos dos eventos e sendo responsável por 
muitos outros. Actualmente o gabinete é o 1.20, no     
IST – Taguspark. O N3E é dos alunos e para os alunos. 

• Revista – revista anual com 
diversos temas com interesse 
para o curso, quer a nível escolar 
como empresarial. 

• Desporto – organização e 
divulgação de torneios. 
Empréstimo de material para 
quem pratica desporto 
semanalmente (futebol, 
basquetebol, etc.) 

• Palestras – palestras frequentes 
sobre o que mais interessa aos 
alunos de engenharia electrónica.  

• Workshops – sobre os mais 
variados temas com interesse 
para o curso. Dirigidos por 
docentes ou por alunos. 

• Convívio – organização e 
divulgação de festas e jantares de 
curso. 
 

 

 

geral@n3e.ist.utl.pt 
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NAF - Núcleo de Arte Fotográfica 

O NAF tem como objectivo ser um ponto de referência na criação artística fotográfica na cidade. A disponibilização 
das instalações a qualquer interessado, os cursos, as tertúlias e simples encontros servem para fomentar a fome de 
fotografar e crescer através do contacto com outros que também o fazem. Pela partilha de experiências, material e 
feedback sobre trabalho desenvolvido, a criação de espaços de apresentação de projectos e desenvolvimento dos 

mesmos. 

OBJECTIVOS 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES 

www.nucleoartefotografica.com 

 

O Núcleo de Arte Fotográfica do IST transporta um 
passado com mais de cinco décadas e é hoje uma instituição 
incontornável da História do IST, com o qual tem 
colaborado nos últimos anos em diversos eventos. Em 2001, 
o NAF produziu as exposições colectivas Engenhos e Visões 
e Técnica Photographica. As exposições, comissariadas por 
Jorge Calado (professor jubilado do nosso Instituto), ficaram 
registadas em dois catálogos com edição da Reitoria da UTL. 
Em Novembro de 2006 o Núcleo comemorou as Bodas de 
Brilhante do Técnico com duas exposições individuais, 
Geometria Criativa e I-S-T 95-75-15, de Paulo Maia e Carlos 
Miguel Fernandes, respectivamente, nas quais o IST foi o 
tema principal. De I-S-T 95-75-15 foi editado um livro em 
colaboração com a IST Press. Há mais tempo, em 1994, o 
Salão de Arte Fotográfica mostrou ao Instituto o trabalho 
dos colaboradores do NAF, e também uma exposição 
histórica sobre a Escola e os seus mais mediáticos antigos 
alunos. Em 2010 a exposição Diagramas circula pelas 
universidades do país, fruto dos alunos do curso de 
fotografia do NAF. O NAF foi desde sempre abrigo seguro 
para fotógrafos amadores e (futuros) profissionais, os quais 
encontraram nas suas instalações e filosofia um lugar quase 

único na cidade de Lisboa. 

• Cursos de Introdução à 
fotografia Analógica a Preto e 
Branco, com três níveis; 

 

• Tertúlias  para apresentação de 
trabalhos de artistas e 
colaboradores do NAF; 

 

• Passeios Fotográficos por 
Lisboa e arredores; 

 

• Workshops de processos 
alternativos;  

 

• Laboratório Aberto pelo 
menos uma noite por semana ao 
público em geral. 
 

 

 

 

              

naf.ist@gmail.com 
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NAS - Núcleo de Actividades Subaquáticas 

• Promover a prática do desporto em especial de desportos subaquáticos, como forma de lazer ou profissional; 
Realizar acções de formação pontuais e intensivas das diversas actividades subaquáticas existentes ou outras relacionadas 
(ex.: navegação de recreio; socorrismo), sendo todas credenciadas pelas entidades competentes para tal); 

• Promover e desenvolver eventos no âmbito da ecologia marinha, e desenvolver um espírito de protecção em 
relação a fauna e flora marinhas; Proceder à realização de eventos de carácter informativo e/ou competitivo como forma 
de dinamizar o NAS e promover a colaboração com outras entidades do meio; Proceder à divulgação do NAS e suas 
actividades, angariar novos colaboradores e fomentar o desenvolvimento do núcleo. 

 

OBJECTIVOS 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES 

http://nasaeist.ist.utl.pt/ 

O Núcleo de Actividades Subaquáticas (NAS) da 
Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico, 
é uma secção sem fins lucrativos, com o objectivo de 
proporcionar a todos os interessados, actividades e 
eventos de âmbito subaquático, com carácter 
competitivo, de lazer e/ou formação nas respectivas 
modalidades. Em actividade há 17 anos, este núcleo 
conta com a participação de estudantes do IST que 
fazem das várias actividades subaquáticas um meio de 
aliviar a pressão diária inerente ao trabalho e ao estudo. 

Pretendemos que as pessoas com formação na área do 
mergulho, apneia, pesca submarina, hoquei/rugby sub, 
etc. e tenham vontade de dinamizar e ensinar os colegas, 
se envolvam na organização dessas actividades no NAS! 

Tens ainda a oportunidade de participar em actividades 
da tua área juntamente com colegas com o mesmo 
gosto. 

Junta-te a nós! Contacta-nos! “O IST não é só 
Estudar!” 

• Baptismos de mergulho em 
piscina e mar; 

• Cursos de Mergulho com garrafa, 
PADI, reconhecidos 
internacionalmente; 

• Equipa federada de hóquei 
subaquático. 

• Cursos de Apneia; 

• Saídas de Mergulho, Apneia e 
Caça Submarina; 

• Reciclagem de mergulhadores em 
piscina e mar; 

• Aluguer de material de 
mergulho/apneia; 

• Eventos de mergulho / apneia. 
 

 

 nasaeist@ist.utl.pt 
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NEB - Núcleo de Engenharia Biológica  

OBJECTIVOS 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES 

http://dequim.ist.utl.pt/NEB/ 

 O Núcleo de Engenharia Biológica do Instituto 
Superior Técnico foi fundado no ano lectivo de 
2005/2006 por alunos da então Licenciatura em 
Engenharia Biológica.  

Neste período o núcleo teve um grande aumento no 
número de sócios, sendo agora composto por cerca de 
150 elementos. Este facto tem contribuído para o melhor 
serviço que temos vindo a prestar aos nossos associados, 
mas é também factor chave para o grande sucesso que as 
nossas actividades têm visto. 

Esperamos por ti, nesta nossa família Nebiana! 

 

 

 

 

nebist.utl@gmail.com 

 

• Jornadas de Engenharia Química e 
Biológica 

 

• Visitas de Estudo 
 

• Organização de Palestras na área 
de biologia 

 

• Torneio do DEQB  
 
 

• Jantar de Gala do DEQB  
 

Os objectivos do NEB passam por complementar a formação que os alunos recebem, quer seja por 
organização de visitas de estudo, quer por organização de palestras que abranjam temas próximos aos da 
Engenharia Biológica. Paralelamente, o NEB tem também uma componente dedicada a melhorar a vida extra-
académica dos seus membros, organizando actividades desportivas, e promovendo acções de convívio. 
Finalmente, devido à grande diversidade de elementos que compõem o NEB há também um grande fluxo de 
informação útil e interessante a circular entre os nossos membros, nomeadamente, sobre oportunidades 
profissionais em Portugal e no Estrangeiro. 

 

ail
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NEBM – Núcleo de Estudantes de Biomédica 

Lúdica. É nosso objectivo promover o convívio e camaradagem entre os sócios, alunos de Engenharia 
Biomédica do IST e de outras faculdades e outros alunos do IST.  

Divulgação. Promovemos a divulgação do curso, da área de Eng. Biomédica e das suas saídas profissionais.  

Actividades de formação. Promovemos cursos e sessões científicas que valorizem o conhecimento na 
área e competências extra-curriculares. 

OBJECTIVOS 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES 

 

http://www.nebm.ist.utl.pt 

A ideia de formar um núcleo de alunos tornou-se óbvia 
desde cedo, e passos para a sua construção começaram a 
ser dados no ano de 2003. O facto de o curso em 
Engenharia Biomédica ser então bastante recente (iniciou-
se no ano lectivo 2001/2002 no IST e, um ano depois, nas 
Universidades Nova, de Coimbra e do Minho) deu origem 
a necessidades e lacunas que apenas poderiam ser 
colmatadas por meio de uma participação activa e 
organizada dos estudantes deste curso. O 
desconhecimento do mesmo pelo público em geral e, 
particularmente, pelos estudantes do ensino secundário e 
universitário, assim como a necessidade de envolver os 
estudantes do curso no panorama da Engenharia 
Biomédica, foram os tópicos mais prementes que levaram 
a esta iniciativa. 

O NEBM vive da participação dos alunos do curso, e está 
sempre aberto a novos sócios e colaboradores. 

• Convívios entre alunos do curso 

• Cursos de formação. (ex: Matlab, 

Primeiros Socorros) 

• Palestras Científicas 

• Apresentação de Empresas 

• Contactos com ex-Alunos 

• Divulgação do Curso 

• Co-organização do Enconto 

Nacional de Estudantes de Eng. 

Biomédica 

• Torneios Desportivos 

 

nebm@ist.utl.pt 
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NEEAmb - Núcleo Estud. de Engenharia do Ambiente 

 O Núcleo de Estudantes de Engenharia do Ambiente tem como objectivos: promover a pesquisa, a análise e 
a divulgação de assuntos ligados à Engenharia do Ambiente, organizar colóquios, jornadas, seminários e/ou 
debates onde sejam abordados temas relacionados com o curso, incentivar o intercâmbio com outras 
instituições congéneres, apoiar os estudantes do Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente em 
questões como a ligação entre a comunidade estudantil e o meio empresarial, promovendo encontros 
empresa/estudante de modo a facilitar a inserção de recém-graduados no mercado de trabalho e ainda 
promover e colaborar em acções de índole cultural e recreativa, relacionadas com a vida académica. 

 

OBJECTIVOS 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES 

www.neeamb.com 

O Núcleo de Estudantes de Engenharia do Ambiente do 
Instituto Superior Técnico nasceu por iniciativa de um 
grupo de alunos, que por sentirem a falta de uma 
entidade dirigida a alunos por alunos, que fosse 
responsável por projectar tanto no interior como no 
exterior do Campus do Instituto Superior Técnico o 
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente. 

 

Para seres sócio precisas de estar inscrito no Mestrado 
Integrado ou no Doutoramento em Engenharia do 
Ambiente do IST ou ainda seres antigo aluno de 
Engenharia do Ambiente. 

 

• Jornadas de Engenharia do 
Ambiente do IST; 

 

• Debates; 
 

• Torneios Desportivos; 
 

• Newsletter; 
 

• Apoio ao Estudante; 
 

• Praxes, actividades de integração e 
tradição académica; 

  
 

 

 

geral@neeamb.com 
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NEECIST - Núcleo Est. Electrotécnica e Computadores  

O Núcleo tem como objectivo receber e integrar os alunos do MEEC e dar a conhecer aos mesmos o que 
se faz nas diversas áreas deste abrangente curso, através de jornadas, visitas a empresas, conferências e 
outras actividades. 

Ao longo dos anos o NEEC tem também evoluído no sentido de dinamizar actividades lúdicas, como 
encontros after-hours ou exchanges com estudantes europeus de Eng. Electrotécnica. 

OBJECTIVOS 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES 

www.neecist.org/ 

O NEECIST – Núcleo de Estudantes de Electrotecnia e 
Computadores do I.S.T., é uma associação sem fins 
lucrativos que reúne os estudantes do MEEC do IST. 

Fundado oficialmente há quase 7 anos, o NEEC é formado 
por alunos de todos os anos que, motivados pelas 
tecnologias e pelo associativismo, trazem novas ideias e 
ambições que contribuem para uma melhor cooperação e 
motivação dos colegas na vida do IST. 

Durante os últimos anos muitos jovens estudantes 
passaram pelo núcleo deixando o seu legado para que 
novas gerações continuem a dinamizar e promover o 
nosso curso. 

Vem também tu fazer parte do NEEC =) 

• Coorganização das Jornadas de 
Eng. Electrotécnica e 
Computadores (JEEC) 

• Workshops & Exchanges 
internacionais  - EESTEC 

• Visitas a laboratórios e empresas 

• Organização de jantares, 
churrascadas e encontros 

• Protocolos com empresas que 
oferecem descontos aos alunos 
de MEEC 

• Divulgação de estágios, 
oportunidades de emprego e 

actividades de interesse 

 

contacto@neecist.org 
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NEEGI – Núcleo Est. de Engenharia e Gestão Industrial 

• A realização de eventos para os alunos do IST que permitam a aprendizagem sobre variados tópicos 

relacionados com a Engenharia e Gestão Industrial. 

 • A criação dum ambiente, em torno dos cursos de Licenciatura e de Mestrado em Engenharia e Gestão 
Industrial, que favoreça o desenvolvimento pessoal de cada aluno. 

• A promoção de intercâmbios culturais com outros Países Europeus para os alunos de Licenciatura e de 

Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial, através da vinculação à ESTIEM. 

 

OBJECTIVOS 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES 

http://neegi.ist.utl.pt/ 

NEEGI – Núcleo de Estudantes de Engenharia e Gestão 
Industrial – é uma organização estudantil do Instituto 
Superior Técnico (IST), que no fundo visa criar valor para 
os estudantes de EGI no IST. Pretendemos organizar 
eventos locais e internacionais que permitem aos 
estudantes desenvolver os seus conhecimentos sobre 
diversos tópicos relacionados com Eng. e Gestão 
Industrial (EGI). Também, criar um ambiente que facilitará 
o desenvolvimento pessoal dos estudantes de EGI no IST 
e promover o intercâmbios culturais com outros países 
europeus, através da vinculação à ESTIEM – European 
Students of Industrial Engineering and Management – que 
é a única rede Europeia de estudantes de EGI, tendo 
como objectivo principal estabelecer e cimentar relações 
entre os estudantes de EGI em toda a Europa e promover 
o seu desenvolvimento pessoal e profissional.   

Deixamos aqui a opinião do Prof. Mira Amaral sobre o 
NEEGI: "Os estudantes no NEEGI são estudantes 
motivados e trabalhadores que têm como objectivo dar 
valor ao curso de Eng. e Gestão Industrial no IST”. 

 

• TIMES é uma competição de casos 
de estudo para alunos de Eng. e 
Gestão Industrial. Este ano o NEEGI 
não só vai organizar como sempre 
uma Qualificação Local como 
também a Final internacional em 
Lisboa. 

• 30 min EGI, série de conferências 
onde há um convidado, com larga 
experiência profissional sobre um 
tópico de interesse para os alunos 
de EGI.  

• Eventos Lúdicos, vários momentos 
de convívio fora do contexto 
académico.  

• Eventos Internacionais da 
organização ESTIEM que liga os 
estudantes de EGI a nível Europeu. 

• Outros Eventos, estamos sempre 
a pensar em novos projectos que 
possam dar valor ao curso de EGI.  

 

 

 

neegi.ist@gmail.com 
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NEERCI-IST 

NEERCI-IST visa reunir alunos não só de Engenharia de Redes de Comunicações, como também todos os 
interessados dos mais variados ramos de Engenharia, de forma a reforçar a aquisição de conhecimento na 
área das Redes de Comunicações com base em actividades extra-curriculares realizadas pelos mesmos, 
partilhar ideias, bem como ajudar na integração e apoiar os alunos ao longo do seu percurso académico. 
Pretende-se promover o curso junto de associações, instituições e empresas que estejam relacionados com 
o ramo mas, especialmente, dos seus alunos para que tirem o máximo proveito dele, desenvolvam o gosto 
pelo seu trabalho e que, sobretudo, se divirtam ao realizá-lo! 

 

OBJECTIVOS 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES 

 

http://neerci.ist.utl.pt 

NEERCI-IST nasceu, em 2007, da iniciativa de um grupo 
de alunos da antiga LERCI (Licenciatura em Engenharia de 
Redes de Comunicação e Informação), actual 
LERC/MERC (Licenciatura/Mestrado em Engenharia de 
Redes de Comunicações).   

Constitui uma Associação Juvenil, sem fins lucrativos, 
reconhecido pelo RNAJ e sediado no Instituto Superior 
Técnico do Taguspark (Gabinete 1-9). 

A equipa do NEERCI-IST terminou o ano lectivo de 
2009/2010 com projectos em vista e bastante entusiasmo 
para dar seguimento aos mesmos no ano lectivo que se 
segue, 2010/2011. Por isso, se gostas de desafios, partilhar 
ideias e trabalhar em equipa, junta ao NEERCI-IST! 

 

 

• WIT, Workshop em Informática e 
Telecomunicações destinado aos 
alunos do Ensino Secundário.  

• Projecto NEERCI-ZON, 
núcleo de investigação com 
recurso a equipamento da ZON.  

• IEEE-IST & CEP, realização de 
eventos em conjunto com o 
núcleo de estudantes IEEE-IST e o 
Centro Espacial Português.  

• Grupo Alumni, mantém os 
contactos de antigos alunos/faz 
estudo das perspectivas de 
trabalho do curso. 

• Visitas de estudo a empresas 
do ramo. 

• Actividades nas áreas de 
segurança (NEERCI-SEC) e de 
software livre (NEERCI-SL). 

neerci-ist@ist.utl.pt 
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NEIIST – Núcleo Estudantil de Informática do IST 

1. Integrar todos os grupos, comunidades e iniciativas com contexto em Tecnologias de Informação; 

2. Prestar um efectivo suporte de recursos (financeiros, logísticos, tecnológicos, visuais e humanos) a estas 
entidades; 

3. Aumentar a visibilidade das suas áreas de actuação e dos seus eventos e iniciativas. 

 

OBJECTIVOS 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES 

 

http://neiist.ist.utl.pt 

 

O NEIIST é responsável por integrar todos os grupos, 
comunidades e iniciativas com contexto em Tecnologias 
de Informação, prestando um efectivo suporte financeiro, 
logístico, legal e informático, e assegurando uma correcta 
divulgação das suas actividades e eventos bem como da 
qualidade dos recursos humanos recrutados. São 
exemplos de grupos que integram o NEIIST: o Grupo de 
Contacto de Empresas (GCE-A), a Revista Tecnológica, a 
Semana Informática (SINFO), o Ciclo de Apresentações, e 
a Semana das Empresas. Abraçamos ainda comunidades 
dinâmicas como o CULT ou o NipponIST, e iniciativas 
como jantares, convívios, concursos e torneios, visitas a 
empresas e workshops. 

 

� Recepção aos novos alunos; 
� XVIII Semana Informática do IST: 

exposição tecnológica, divulgação e 
debate do mercado das tecnologias de 
informação que marcam a actualidade; 

� Sessões de introdução às dissertações 
em MEIC; 

� Ciclos de Apresentações compostos 
por blocos de apresentações livres e 
workshops por alunos do IST assente 
nos valores de partilha e valorização 
pessoal; 

� Integração e divulgação de 
oportunidades de estágio e 
dissertações em ambiente empresarial 
(GCE-A); 

� Iniciativas: CULT (cult.neiist.ist.utl.pt), 
Revista Tecnológica 
(tecnologica.ist.utl.pt), e NipponIST 
(nipponist.neiist.ist.utl.pt); 

� Outras iniciativas (e.g. regresso de 
Dada para nova apresentação, convívios 
abertos, iniciativas conjuntas com o 
LAGE e a AEIST). 

direccao@neiist.ist.utl.pt 
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NEMAT – Núcleo de Estudantes de Materiais 

- Integração dos novos alunos no curso bem como proporcionar-lhes as ferramentas necessárias para o 
sucesso o IST.  

- Desenvolvimento de actividades que permitam a união entre os alunos de materiais e que divulguem o 
curso dentro e fora do campus. 

- Temos como principal objectivo a satisfação das necessidades dos alunos que frequentam o Curso de 
Engenharia de Materiais, é um núcleo dos alunos para os alunos… 

 

OBJECTIVOS 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES 

 

www.nemat.forumeiros.com 

 
O Núcleo de Estudantes de Materiais surge de uma 
necessidade organizacional dentro do Curso de 
Engenharia de Materiais, uma vez que o curso é pequeno 
essa organização torna-se fundamental no momento de 
acolher novos alunos, de lhes dar a conhecer o IST e os 
acompanhar até ao fim do curso. 
 
Orgulhamo-nos de apresentar um grande número de 
actividades extra-curriculares, sejam estas desportivas, 
lúdicas ou pedagógicas. 
Todos os alunos de Engenharia de Materiais podem dar o 
seu contributo ao NEMat e participar nas suas actividades. 
 
 

• Liga de Futebol de Materiais. 
 

• Fim-de-Semana Radical. 
 

• Jantares de Convívio. 
 

• Biblioteca  de Apontamentos. 
 

• Peddy-Paper de Recepção aos 
novos alunos 
 

• Co-Organização: 
 

• Jornadas de Materiais 
 

• “Explora os Materiais” 
 

• Simposiums e Conferências 
 

 

nemat.aeist@gmail.com 
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NEQIST - Núcleo de Engenharia Química do IST 

O núcleo tem como principal objectivo fornecer uma imagem real da Engenharia Química no mundo do 
trabalho. No entanto, apoia também actividades do Departamento de Engenharia Química e Biológica 
(DEQB), tais como os Laboratórios Abertos; realiza actividades direccionadas aos alunos do DEQB e presta 
auxílio à integração dos novos alunos no curso. 

 

OBJECTIVOS 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES 

 

http://neqist.ist.utl.pt 

 

O Núcleo de Engenharia Química do Instituto Superior 
Técnico (NEQIST) foi fundado em Novembro de 2005 
quando um grupo de alunos deste curso sentiu 
necessidade de maior envolvência na área prática da 
Engenharia e de criar mais momentos de convívio entre 
os estudantes. 

O NEQIST conta com diversas actividades, como visitas 
de estudo, palestras e vários momentos lúdicos fora das 
áreas da Engenharia e da Química. 

 

 

• Visitas de estudo;  
 

• Jornadas de Engenharia Química e 
Biológica; 

 

• Jantar de Natal; 
 

• Torneio do DEQB. 
 

 
 

 

 

neqist@ist.utl.pt 

 

Exemplos de actividades realizadas em 2009/2010 
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NET – Núcleo de Estudos de Alunos de Território 

O NET tem como objectivo complementar a formação dos seus associados, promover o convívio, e 
promover a ligação entre os estudantes, professores, profissionais e antigos alunos de Engenharia do 
Território. 

O NET pretende promover a aprendizagem, formação, debate e reflexão sobre os temas que dizem respeito 
ao Planeamento e Ordenamento do Território. 

OBJECTIVOS 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES 

www.territorio.pt 

 

O NET formado em 1994, é composto na sua maioria 
pelos estudantes das Licenciatura e Mestrado em 
Engenharia do Território, e do Mestrado em Urbanismo e 
Ordenamento do Território. Desde a sua formação, o 
NET tem sido um espaço de debate sobre os temas do 
Urbanismo, Território, Ambiente, Cidades, estando 
aberto a todos os interessados nestes temas. É também 
um espaço onde os alunos se entre ajudam e que serve 
de elo de ligação entre estudantes, professores, 
profissionais e antigos alunos de Engenharia do Território.  

O NET tem sido um importante complemento na 
formação dos alunos, e procura envolver todos os 
estudantes nas suas actividades, bem como na sua 
organização, o que permite o desenvolvimento de 
competências transversais. 

 

• Tertúlias de discussão informal 
sobre os variados temas que 
dizem respeito ao Território.  

• Cursos de Formação 
complementares, nomeadamente 
em software específico nesta 
área.  

• Viagens de estudo dentro e 
fora do território nacional.  

• Divulgação de notícias,  
conferências, debates, viagens, 
entre outros eventos, de 
interesse para os seus associados.  
 

 

 

net@civil.ist.utl.pt 
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NFIST - Núcleo de Física do IST 

O NFIST tem como objectivos do Núcleo de Física estimular o interesse pela Física e pela sua divulgação 
dentro e fora do Instituto Superior Técnico, a contribuição para o relacionamento nacional e internacional 
dos estudantes de Física, promover o estudo, a investigação e o desenvolvimento da Física, assim como 
estimular o associativismo e espírito de equipa dentro do Mestrado Integrado Engenharia Física Tecnológica 
do Instituto Superior Técnico. 

OBJECTIVOS 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES 

http://nfist.pt 

O NFIST foi fundado em 1995 no seio da Licenciatura em 
Engenheira Física Tecnológica, actualmente Mestrado 
Integrado. Neste momento possui cinco secções 
autónomas, dedicadas a diferentes actividades: o CIRCO, 
a ASTRO, a INFO, a RECREATIVA e a PULSAR. A 
primeira dedica-se à divulgação da Física através de 
exposições de experiências interactivas, desenvolvidas e 
explicadas pelos associados a diversos públicos. A 
astronomia é o objecto de estudo da ASTRO, cujas 
actividades passam entre outras por observações 
astronómicas e sessões de planetário. A INFO tem como 
missão divulgar informações relevantes pelos associados e 
faz igualmente a gestão dos recursos informáticos do 
núcleo. Já a RECREATIVA está mais vocacionada para a 
dinamização de actividades internas, que promovam o 
convívio entre alunos. Por fim a PULSAR é responsável 
pela revista homónima, focado na divulgação da ciência e 
acções do NFIST, e é distribuída durante as actividades.  

 

• SEMANA DA FÍSICA:  tem lugar 
no IST e é mais importante 
actividade do Núcleo, envolvendo 
uma exposição de experiências 
interactivas, sessões de Planetário, 
Mini-Cursos, palestras e tertúlias.  

• FÍSICA SOBRE RODAS : durante 
uma semana, um conjunto de 
colaboradores leva o CIRCO e a 
ASTRO a um conselho diferente 
em cada dia. 

• FÍSICA EM…  : divulgação 
científica em localidades mais 
isoladas da capital  

• FIM DE SEMANA DA ASTRO:  
Saídas de campo com o objectivo 
de observar o céu nocturno. 

 

 
 

nfist@nfist.pt 
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NucleAr - Núcleo de Estudantes de Arquitectura 

O NucleAr pretende apoiar os alunos na sua vida académica, trabalhando na melhoria dos seus espaços de 
trabalho e na sua própria formação. Para isso, em conjunto com a Coordenação realiza ao longo do ano 
inúmeras iniciativas que potenciam o convívio e a troca de experiências entre os alunos e fomentam as 
relações de cooperação e contacto entre antigos, actuais e futuros alunos do MA.   

 

OBJECTIVOS 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES 

 

http://nuclear.ist.utl.pt/ 

 

O NucleAr surgiu durante os primeiros anos de vida do 
curso de Arquitectura, com o objectivo de o afirmar no 
campus do IST, apoiar e defender o interesse dos alunos. 
Desde então, tem-se mantido activo, dinamizando-o, 
através de diversas actividades como a Semana da 
Arquitectura, Obra Falada e muito recentemente com o 
Projecto Relâmpago, juntando todos os alunos.   

• Obra Falada – ciclo de conferências 

• Projecto Relâmpago – semana de 
trabalho e convívio entre os alunos 

• Semana da Arquitectura 

• Workshops e actividades que 
fomentem a interacção entre os 
alunos e a vida profissional 

• Promover melhores condições de 
trabalho e serviços disponíveis 
aos alunos 

• Tornar a voz dos alunos mais 
activa dentro do curso e da 
faculdade potenciando uma maior 
projecção para o exterior  

nuclear@civil.ist.utl.pt 
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NUMIST – Núcleo de Minas do IST 

A associação numist tem como objectivo o desenvolvimento e divulgação do curso de Engenharia Geológica 

e Mineira, nomeadamente, através da promoção de actividades diversas com vista ao enriquecimento pessoal 

e curricular dos estudantes da referida área.  

 

OBJECTIVOS 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES 

http://numist.ist.utl.pt 

O numist foi oficializado em Fevereiro de 2010 após anos 
de actividades conduzidas sem nome ou estatuto oficial. 
Rapidamente começaram a ser feitos contactos e 
propostas ideias para o seu crescimento. Após a sua 
criação o numist começou a entrar em contacto com 
entidades empregadoras no sentido de facilitar a oferta e 
permitir a escolha na saída profissional dos seus alunos 
finalistas. Entretanto foram divulgadas e feitas, no seio do 
núcleo, acções de formação em matérias pertinentes. 
Dado o relevante contacto que alguns antigos alunos e 
actuais profissionais continuaram a ter com o curso após 
formação começaram a surgir ideias do núcleo, perante a 
experiência dos mesmos, de produzir o seu próprio 
material científico com publicações, vídeos tutoriais e 

softwares feitos para fins educacionais e profissionais.  

• Formação: o numist promove e 
oferece oficinas de trabalho e 
acções de formação.  

• Portal electrónico: o sítio do 
numist disponibiliza várias 
ferramentas tais como fórum e 
conteúdos académicos e 
divulgação científica. 

• SICRA - secção de investigação 
em ciências naturais e aplicadas: 
iniciativa para investigação e 
desenvolvimento cientifico no 
seio do numist. 

• Aberto a ideias: o numist 
funciona por iniciativa pessoal e 
qualquer associado pode propor 
e construir novas secções e 
iniciativas dentro do núcleo. 
 

 

numist@ist.utl.pt 
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Projecto FST - Formula Student Técnico 

O Projecto FST irá apresentar durante o ano de 2011 aquele que será o 1º Formula Student Eléctrico feito 
em Portugal. Juntamente com as melhores equipas de Formula Student, a Equipa portuguesa irá medir 
esforços em Hockenheim (Alemanha) em Agosto de 2011. A sua propulsão totalmente eléctrica faz deste 
FST 04e um exemplo a seguir no mercado inovador português e também no resto do mundo. A Equipa 
conta com o apoio de várias empresas portuguesas, destacando-se a Novabase. A iniciativa é ainda 

apadrinhada pelo ex-piloto de F1, o português Pedro Lamy. 

OBJECTIVOS 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES 

 

www.ProjectoFST.com 

 

O Projecto FST é uma iniciativa de um grupo de 
alunos e professores do Instituto Superior Técnico, 
que visa a concepção e construção de um veículo 
destinado a participar na competição internacional 
Formula Student. O seu objectivo é formar 
profissionais de engenharia mais competentes, 
inovadores e com uma formação alargada na área de 
Empreendedorismo. Para o ano de 2011 surge um 
novo grande desafio para a equipa de Formula 
Student do Instituto Superior Técnico: um protótipo 
com propulsão totalmente eléctrica, o FST 04e. A 
Equipa participou em Julho de 2010 na Formula 
Student em Inglaterra, onde competindo contra mais 
de 20 Universidades, conseguiu arrecadar o 1º Lugar 
na sua classe, com o projecto do FST 04e. 

• Design Engineering: estudo de todos 
os parâmetros necessários para a 
concepção de um fórmula. 

• Cost & Management: aquisição de 
competências de gestão de pessoas e 
tempo, trabalho em Equipa; 
orçamentação de todos os 
componentes do protótipo, 
elaborando relatórios. 

• Sustainability: aquisição da noção 
das quantidades de energia utilizada e 
CO2 emitidos na construção de um 
veículo de competição, estudando a 
forma de minimizar as emissões e 
aumentar a eficiência dos processos. 

• Construção e Testes: componente 
prática, envolvendo a construção e 
assemblagem do protótipo, tal como 

os testes em pista. 

marketing@projectofst.com 
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PSEMbyIST - Projecto Shell Eco-Marathon 

O Projecto Shell Eco-Marathon, PSEMbyIST, é um projecto de investigação universitária cujos objectivos 
passam pela construção e optimização de um veículo ecológico capaz de percorrer a máxima distância com o 
mínimo de combustível. Este veículo representará o país e a universidade na prova internacional Shell Eco-
Marathon. 

Os objectivos desta temporada são essencialmente, participar novamente nas corridas de Múrcia e 
Lausitz, e optimizar certas partes do protótipo actual, nomeadamente a célula de H2, motor eléctrico e 
estrutura. 

Este projecto é um óptimo desafio para amantes de automóveis, mas sobretudo, para amantes de 
engenharia em geral! 

 

OBJECTIVOS 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES 

 

http://psem.ist.utl.pt 

Institucionalmente o PSEMbyIST é uma Secção Autónoma 
da Associação de Estudantes (AE) do Instituto Superior 
Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, criada por 
alunos desta universidade no dia 18 de Março de 2008. A 
equipa conta ainda com o apoio logístico do Instituto 
Superior Técnico ao nível da Secção de Mecânica 
Aeroespacial do Departamento de Mecânica. 

A coordenação do projecto é constituída pelo 
coordenador geral, vice-coordenador e tesoureiro, 
estando o coordenador geral responsável por todas as 
actividades do projecto. Os restantes membros 
encontram-se divididos pelos 4 departamentos que 
compõem o projecto: Aerodinâmica, Estrutura, 
Propulsão e Logística.  

Como resultado desta organização nasceu o 
HidrogenIST, o primeiro protótipo ibérico movido a 
hidrogénio, que alcançou o 23º lugar em 200 equipas na 
25ª edição da Shell Eco-Marathon em Maio de 2009, e 
27º lugar em 99 na 26ª edição em Maio de 2010, em 
Lausitz, na Alemanha. Este protótipo também alcançou o 
1º lugar na 1ª edição da Múrcia Solar Race em Setembro 
de 2009. 

 

• Optimização do Protótipo 
Ibérico movido a hidrogénio. 
 

 

• Participação em competições 
Europeias. 

 

 

psembyist2011@googlegroups.com 
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 Rádio Zero 

Sendo uma Rádio de cariz originalmente universitário, os seus objectivos passam naturalmente por: 
incentivar os estudantes para o fenómeno da radiodifusão e dar a formação radiofónica aos interessados em 
fazer rádio, possibilitando-lhes um espaço de criatividade; contribuir para a formação cívica, cultural e 
científica dos estudantes e ouvintes através da divulgação informativa e artística; fomentar a participação 
dos estudantes do IST na vida activa da escola e da Universidade. 

 OBJECTIVOS 

 PRINCIPAIS ACTIVIDADES 

 

www.radiozero.pt 

A Rádio Zero é uma secção autónoma da Associação 
dos Estudantes do Instituto Superior Técnico, activada 
em 2003 enquanto Rádio Interna do IST, e adoptando 
a identidade actual em 6 de Março de 2006. É 
fundadora da rede Radia, que aglomera estações de 
rádio de todo o mundo com enfoque na produção e 
promoção de arte rádio. A sua programação configura-
se totalmente como de autor, havendo completa 
liberdade de formato. Organizou os festivais RadiaLx 
2006, 2008 e 2010, e tem-se associado a dezenas de 
eventos em todo o território nacional e no 
estrangeiro, participando na sua divulgação e 
transmissão. Tem actualmente 64 programas regulares 
na sua grelha, sendo cerca de 40 gravados em estúdio 
próprio. Afirma-se como uma estação de Lisboa, 
envolvendo a comunidade, com espaço à 
experimentação artística, documental e tecnológica, e 
tendo como uma das vertentes da sua natureza ser um 
laboratório de rádio.  

• Emissão contínua na web, 24 
horas por dia, 365 dias por ano, com 
uma grelha de programação 
renovada semestralmente 
(actualmente com 64 programas 
activos) 

• Produção de eventos para a 
comunidade (e.g. festivais RadiaLx) e 
apoio a eventos externos, através 
de divulgação, emissão e apoio 
técnico 

• Desenvolvimento de soluções 
técnicas e logísticas para a rádio, 
utilizáveis por estações de natureza 
semelhante (e.g. rádios comunitárias) 

• Promoção de criação e pesquisa de 
património rádio, na perspectiva 
documental e de criação cultural 

 
 
 

 
 

 
radio@radiozero.pt  
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S3A - Secção Autónoma de Aeronáutica Aplicada 

Fomentar o desenvolvimento de competências técnicas e práticas no âmbito da construção e projecto aeronáutico, 
servindo de aplicação e complemento aos conhecimentos teóricos curriculares; Servir de núcleo aglutinador das equipas 
participantes em actividades e competições de índole aeronáutica, promovendo a partilha de recursos e conhecimentos, 
de modo a potenciar a representação externa do Instituto Superior Técnico; Proporcionar formação nas áreas de 
construção e projecto aeronáutico, na medida das suas possibilidades; Promover a divulgação do trabalho realizado por 
alunos do Instituto Superior Técnico no âmbito da construção e projecto aeronáutico. 

 

OBJECTIVOS 

 
 

http://s3a.ist.utl.pt/ 
 

Constituída no final do ano de 2009, a S3A é actualmente 
formada por cerca de 15 alunos do Mestrado Integrado em 
Engenharia Aeroespacial do IST. Esta secção autónoma foi 
criada por alguns membros das duas equipas do IST que 
participaram na competição AIRCARGO CHALLENGE 2009. 
O grande objectivo da S3A passa por pôr em prática os 
conhecimentos teóricos apreendidos em disciplinas como 
Desempenho, Estabilidade e Controlo de Voo, Aerodinâmica, 
Estruturas, Materiais Compósitos e Electrónica. Aqui 
passamos pelos estágios fundamentais da construção de uma 
aeronave que vão desde o projecto preliminar com os 
primeiros cálculos de desempenho até cálculos de estabilidade 
e à construção propriamente dita. Não há lugar para todos, 
mas há lugar para alunos de todos os anos curriculares. A 
todos os interessados, sejam eles alunos de Engenharia 
Aeroespacial ou não, contactem-nos, proponham-nos novos 
desafios e embarquem connosco neste voo!  

 

 

 

• Workshops de transmissão de 
conhecimentos entre 
colaboradores da S3A; 

• Leccionação de Mini-Cursos de 
Aeromodelismo a alunos do 
IST; 

• Participação em 
competições internacionais, 
tais como: 

o AIRCARGO 
CHALLENGE; 

o FLY YOUR IDEAS 
CHALLENGE; 

• Actividades de divulgação das 
actividades da S3A dentro e 
fora do IST; 

 

 

geral@s3a.ist.utl.pt 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES 
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OBJECTIVOS 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES 

 

SECÇÃO DE ECOLOGIA   

 

 

 

Quem somos? 
Na Secção de Ecologia do IST há estudantes de todos os 
anos e dos mais variados cursos. Temos em comum a 
preocupação pela preservação da Natureza e a protecção do 
Ambiente, unindo-nos o desejo de fomentar um 
desenvolvimento sustentável – quer a nível humano, quer 
ambiental – para o nosso planeta. 

 
O que fazemos? 
Encontramo-nos com alguma frequência para debater e 
expor os nossos pontos de vista e ideias. Essas reuniões têm 
dado a origem a várias iniciativas, exposições, conferências, 
etc. Alguns exemplos do que temos feito e conseguido são: a 
instalação de uma pista de macrobiótica na nossa cantina, a 
feira dos livros usados, uma visita a uma quinta de agricultura 
biológica, os parques de bicicletas instalados em dois pontos 
do nosso campus, a organização de uma semana sobre 
Consumo Responsável com exposição, debates e mostras de 
filmes. 

 
Eu quero participar! Como faço? 
Estamos receptivos a propostas concretas que possam 
valorizar o nosso objectivo e para isso basta enviar um e-
mail. 

 

• Divulgação de aspectos 
positivos/negativos relacionados 
com questões ambientais em 
Portugal e no resto do mundo 

• Divulgação de todo o tipo de 
actividades de ONG (Organizações 
não governamentais) e outras 
inseridas neste âmbito 

• Organização de debates em que se 
procurem formas de resolver ou 
minimizar os referidos problemas 
ambientais 

• Organização de exposições e 
visitas que despertem o interesse 
dos estudantes para a preservação 
da Natureza, património cultural, 
direitos do animal, etc.  

 

ecologia.aeist@gmail.com 

A Secção de Ecologia tem como objectivo principal alertar e sensibilizar os estudantes do IST para problemas 
ligados ao Ambiente e à Qualidade de Vida. 
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SSETI - Student Space Exploration and Technology Initiative 

 O SSETI-IST tem como objectivo final ser o suporte e recurso para todas as actividades de estudantes, quer 
na área aeroespacial, quer educacional, incentivando o envolvimento dos estudantes em verdadeiras missões 
espaciais, assim como outros trabalhos científicos. Pretendemos dar aos nossos membros um contacto em 
primeira-mão com a indústria aeroespacial, tal como estimula-los a desenvolver conhecimentos/ tecnologias 
em áreas de interesse relacionadas com as tecnologias aeroespaciais. 

 

OBJECTIVOS 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES 

www.sseti.ist.utl.pt 

A iniciativa SSETI criada pelo Departamento de 
Educação da ESA em 2000, visa a participação activa 
de estudantes europeus em projectos espaciais. O 
seu objectivo é proporcionar aos estudantes uma 
experiência prática para a área de tecnologia espacial 
e científica, como também assegurar uma força de 
trabalho competente para o futuro. O SSETI-IST é o 
núcleo de estudantes do Instituto Superior Técnico 
que participou nas diversas actividades da iniciativa 
SSETI. Hoje somos um grupo reconhecido pelo seu 
trabalho, contando com mais de 20 colaboradores 
activos no projecto. Actualmente a nossa 
participação mais significativa é no projecto ESEO – 
European Student Earth Orbiter – em que somos 
responsáveis pelo subsistema de Controlo de 
Atitude. Num futuro próximo pretendemos iniciar 
pequenos projectos que vão de encontro as 
necessidades de experiência prática dos estudantes 
do IST, mantendo sempre ênfase sobre as aplicações 

aeroespaciais. 

• Projecto e implementação de 
subsistemas a nível de software e 
hardware para utilização em 
satélites. 

 

• Interacção com profissionais e 
peritos de grandes empresas do 
sector. 

 

• Possibilidade de estágios 
remunerados no exterior. 

 

• Possibilidade de desenvolvimento 
de teses de mestrado em 
cooperação com empresas 
nacionais do sector aeroespacial. 

 

sseti@ist.utl.pt 



  Instituto Superior Técnico 

 

Ano Lectivo 2010/2011 

 

SystemsGroup 

Satisfazer os nossos clientes com soluções de qualidade, a preços apelativos, desenvolvendo as competências 

práticas que completam a formação teórica dos alunos. 

OBJECTIVOS 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES 

www.systems-group.org/ 

 

A SystemsGroup é uma organização formada 
exclusivamente por alunos com o objectivo de 
proporcionar aos colaboradores, através do contacto 
com o mundo empresarial, aprendizagens imprescindíveis 
para o seu desenvolvimento como futuros profissionais. 

 

A amplitude do nosso conceito de 
sistemas permite-nos debruçar em 
diferentes áreas e indústrias, 
disponibilizando uma interessante 
colecção de serviços:  

• Consultoria em Sistemas de 
Informação 

• Engenharia de Software  

• Web design  

• Consultoria em Gestão 

• Apoio ao recrutamento e gestão 
de Recursos Humanos 

• Acções de Formação 

• Formação na utilização de 
Sistemas de Informação  
 

 

 

 

  

geral@systems-group.org 
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TFIST - Tuna Feminina do IST 

Mantendo-se fiel aos princípios de exigência do IST que se mantêm de geração em geração, a TFIST trabalha ano 
após ano para crescer e melhorar a sua qualidade musical, permitindo representar sempre de forma honrosa o 
nome da nossa Instituição. 
A TFIST participa anualmente em diversos festivais em vários pontos do país, e além destes, participamos 
também em actividades de associações de apoio social. 
O trabalho da TFIST abrange ainda a organização da "Expedição", o Festival de Tunas Femininas do IST. Ao 
longo das suas nove edições, desde 1997, este festival tem vindo a contar com a presença de algumas das 
melhores Tunas Femininas do país. 

OBJECTIVOS 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES 

 

http://tfist.ist.utl.pt 
 

A TFIST nasceu em 1994 com um grupo de amigas que 
tinha em comum o gosto pela música. Lisboa, Porto, 
Coimbra, Faro, Évora, Braga, Madeira, Açores... são 
apenas alguns portos onde as marinheiras da TFIST já 
navegaram e encantaram com a sua música. Consigo, 
viajam sempre o nome do seu Instituto e da sua cidade de 
Lisboa e no regresso, cada um dos seus elementos, vem 
um pouco rico em recordações que guarda para a vida. 
Os anos passam e as gerações que hoje se cruzam na 
Tuna mantêm uma heterogeneidade fora do comum, 
numa constante aprendizagem pessoal e musical. Na 
TFIST concilia-se harmoniosamente a amizade com a 
hierarquia, a admiração com o companheirismo, a 
generosidade com o respeito. Viver a TFIST é uma forma 
diferente de viver a vida académica, uma forma diferente 
de conhecer as pessoas, uma forma diferente de viver e 
partilhar a própria vida.  

• Participação em Festivais  
 
• Organização da "Expedição", 

Festival de Tunas Femininas do 
IST 

 
• Actuações em actividades de cariz 

social 
 

 

 

 

 

tfist@ist.utl.pt 
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TMIST - Tuna Mista do IST 

A TMIST, sendo uma tuna do Instituto Superior Técnico, tem como seu principal objectivo elevar mais alto o nome da 
instituição que representa, mantendo a tradição e história alcançadas pelas outras tunas do IST. Para que isso seja 
possível a TMIST foca-se noutros dois objectivos primordiais: a componente social e musical. Estas componentes têm 
como objectivo fornecer uma actividade extra-curricular a todos os alunos do IST onde poderão partilhar interesses e 
gostos, fomentando um espírito académico saudável. Na componente social destaca-se o esforço na integração de novos 
alunos ao mundo académico, através do convívio num grupo sólido e coeso que estimula o prazer pela música e que vive 
aprendendo com as diferenças e paixões em comum dos seus elementos. 

 

OBJECTIVOS 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES 

 

www.tmist.net 
 

A TMIST nasceu decorria o ano de 2006, mas o seu 
reconhecimento oficial pelo IST aconteceu apenas em 2009. 
Desde a sua fundação a TMIST tem unido pessoas em nome 
da música e do convívio, tendo sempre como objectivo a 
criação de uma base sólida que desse garantias de um 
futuro promissor. Prova disso, é que a TMIST não tem 
parado de crescer nos últimos anos. Com a entrada de 
novos elementos todos os anos, a TMIST torna-se cada vez 
mais um grupo heterogéneo que conjuga maturidade com 
juventude, tendo desde caloiros a mestrados entre os seus 
elementos. 
Tendo a vertente musical sempre presente, a TMIST 
assenta o seu estilo musical na música popular portuguesa. 
Actualmente conta no seu repertório com alguns temas 
originais, bem como alguns arranjos de grandes músicos 
nacionais, como Zeca Afonso e Fernando Lopes Graça. 
 

• Encontro de Tunas – 
Organizado pela TMIST com a 
participação de outras tunas 
fomenta o convívio inter e intra-
tuna. 

• Actuações - participação em 
diversas actuações: 
- Institucionais  
- Eventos sociais 
- Festivais de Tunas, fomentam 

a criação e fortalecimento de 
amizades. 

• Ensaios - todas as segundas e 
quinta feiras, entre as 17:30 e as 
20h, na sala 0.3 no IST campus 
Taguspark. 

 

 

geral@tmist.net 
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TUIST - Tuna Universitária do IST 

Representar ao mais alto nível o Instituto Superior Técnico bem como contagiar o maior 
número de pessoas com a sua música e o seu espírito são, sem dúvida, os dois grandes objectivos da 
TUIST – Tuna Universitária do Instituto Superior Técnico. Para isso, a TUIST organiza anualmente diversos 
eventos que ao longo dos anos têm vindo a ter o seu valor reconhecido um pouco por todo o país. Além 
disso, a TUIST conta ainda com deslocações regulares a diversos pontos do país bem como ao estrangeiro, 
oferecendo aos seus membros a oportunidade de viver a Vida de Estudante de uma forma totalmente 
marcante, dinâmica e inovadora! 

OBJECTIVOS 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES 

www.tuist.net 
 

Fundada a 20 de Março de 1993, a TUIST conta hoje 
com cerca de 150 elementos entre Doutores, Mestres, 
Engenheiros, Alunos e Membros de Honra que, mesmo 
após a sua passagem pela Escola, não ficam indiferentes a 
este grupo e permanecem participando activamente nas 
suas actividades.  

Subindo regularmente aos mais importantes palcos de 
Norte a Sul do país (Coliseu dos Recreios, Coliseu do 
Porto, Teatro Aveirense, Teatro Circo…), a TUIST é 
hoje reconhecida como uma das mais conceituadas Tunas 
do nosso país, representando orgulhosamente e ao mais 
alto nível as cores da Instituição que representa, o 
Instituto Superior Técnico, e vendo o seu trabalho e 
qualidade reconhecidos por mais de 150 prémios e 
honrosas distinções. 

• Representação do nome da 
Instituição a que pertence, o 
Instituto Superior Técnico; 

• Integrar na Escola alunos de 
ambos os pólos e qualquer um 
dos muitos cursos; 

• Presença regular nos mais 
conceituados palcos nacionais; 

• Divulgação de um vasto 
repertório musical por todo o 
mundo; 

• Organização anual de alguns 
dos maiores eventos académicos 
da cidade de Lisboa; 

• Proporcionar aos seus 
membros uma vida académica 
totalmente inesquecível. 
 

 

 

tuistmail@gmail.com 

 


