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Talents@Técnico
Um programa que promove o contacto entre empresas e os estudantes da melhor 
escola de engenharia do país. Temos mais de 1.500 empresas envolvidas em 
atividades deste programa.

Programas de Bolsas de Estudo
Várias empresas patrocinam programas de bolsas de estudos concebidos com o 
objetivo de evitar que o dinheiro seja um obstáculo ao desenvolvimento do talento.

Prémios de Mérito
Os prémios de mérito são oportunidades para distinguir os melhores entre os 
melhores: a melhor dissertação, o melhor aluno de uma disciplina numa determinada 
temática, ou o melhor aluno de um curso.

Bolsas de Mestrado e Doutoramento
Cada vez mais empresas oferecem bolsas para Teses de Mestrado ou Doutoramento 
em temas do seu interesse e com a possibilidade de acompanharem a progressão 
do trabalho dos Estudantes e Professores.

Concursos e Prémios de Inovação
A inovação faz parte do ADN de quem estuda e trabalha no Técnico. Várias empresas 
beneficiam desta cultura de inovação e de empreendedorismo com a oferta de 
prémios em concursos e desafios de inovação organizados pelo Técnico.

No Técnico temos uma visão abrangente da Transferência 
de Tecnologia que junta o conhecimento aos talentos que 
o colocam em prática. A TT@Técnico oferece um vasto 
conjunto de oportunidades às empresas que se querem 
juntar a esta visão. 



Apoio a Espaços de Aprendizagem
O Técnico dispõe de uma vasta área de espaços de aprendizagem que servem 
de apoio tanto às componentes laboratoriais curriculares, como a atividades 
extracurriculares de Estudantes. As empresas podem apoiar a melhoria desses 
espaços, transmitindo à comunidade a importância da formação prática e o 
empenho na melhoria continuada da qualidade dos diplomados pelo Técnico.

Núcleos e Clubes de Estudantes
O Técnico tem atualmente mais de 50 núcleos e clubes de estudantes, envolvidos 
em projetos tecnológicos, atividades desportivas e culturais, entre muitas outras. 
O crescente número de empresas que se associa a iniciativas e projetos dos 
estudantes é um sinal da importância que dão às competências que estas atividades 
desenvolvem.

Projetos de Investigação Pré-competitiva
Várias empresas envolvem-se com o Técnico em projetos de Investigação pré-
competitiva, explorando tecnologias que poderão vir a fazer diferença no futuro.

Rede de Parceiros do Técnico
Reúne as empresas que mantêm uma relação de parceria continuada e estruturada 
em várias dimensões incluindo o recrutamento, o desenvolvimento de talentos, a 
inovação, a responsabilidade social e a condução estratégica do IST.

Transferência de Tecnologia
O Técnico tem um portfólio com mais de 250 patentes nas suas mais variadas áreas 
de atuação. Conheça as que estão disponíveis para licenciamento.

Formação e Atualização Profissional 
O Técnico dispõe atualmente de uma vasta oferta formativa que permite a 
atualização e especialização profissional nas mais recentes tecnologias com 
potencial interesse para a empresa ou para os seus colaboradores.
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