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O IST - Instituto Superior
Técnico e o município de
Oeiras assinam amanhã
um acordo para a elabo-

ração de um programa de desenvol-
vimento para o Campus Universitá-
rio do Taguspark. Segundo nota do

município presidido por Isaltino Mo-
rais, memorando prevê, além da pro-
gramação das atividades do IST no
polo de Oeiras nos próximos cinco
anos (2020-25), o aumento da oferta
em residência universitária - com
mais 150 a 200 camas -; a requalifi-
cação paisagística envolvente - no-
meadamente com novos equipamen-
tos culturais, desportivos e de -; e

uma rede de ciclovias c sistema de bi-
cicletas partilhadas.

Segundo a mesma nota, o IST
compromete-se a manter o número
de alunos e atrair novos docentes
"para que possam sediar a sua ativi-
dade no campus, quer através da
criação de novos cursos, quer em no-
vos projetos de investigação e desen-
volvimento". O IST compromete-se

IST quer atrair mais
professores
e investigadores
estrangeiros para
o campus universitário

ainda a investir no lançamento de
dois novos laboratórios temáticos,
que estão ainda numa fase embrio-
nária, nomeadamente os futuros La-
boratório de Logística e Laboratório
de Inovação Social.

Além disso está previsto um pro-
grama de visitas de curta e longa du-

ração destinado a professores estran-
geiros e investigadores, "para reali-
zar visitas sabáticas no campus, con-
tribuindo assim para o enriquecimen-

to e internacionalização da comuni-
dade IST e do município em geral".

O IST deverá ainda criar ativida-
des educativas para o programa Oei-
ras Educa, e implementar o projeto
Engenhada nas Escolas de Oeiras.

Instituto Superior Técnico está a apostar forte no seu futuro em Oeiras


