
 

Monitorização e análise do plano estratégico do ISTEC 
 

Horizonte temporal: ano letivo 2018/2019 
 
 
No dia 27 de setembro de 2019, reuniu a comissão constituída pelo Diretor do ISTEC, 
José António da Silva Carriço, pelo Secretário-Geral do ISTEC, António Fidalgo e pelo 
Presidente do Conselho-Técnico Científico do ISTEC, Pedro Ramos Brandão, a fim de 
proceder à análise e monitorização da execução do plano estratégico do ISTEC 
(2015/2020).  
 
Verificou-se o seguinte: 
 

1. Em Lisboa os quatro Cursos Técnicos Superiores Profissionais em funcionamento 
têm preenchido a totalidade das vagas e o nível de ensino ministrado tem sido 
de qualidade. Não se tem verificado dificuldade em colocar os alunos estagiários 
e cerca de 60% fica a trabalhar nas empresas onde realizou o estágio.  

 
No Porto, os Cursos Técnicos Superiores Profissionais têm preenchido cerca de 
80% do total de vagas. 
 

2. O curso de Mestrado em Informática, com os ramos de Computação em Nuvem 
e de Dispositivos Móveis e Multimédia, foi acreditado por seis anos pela A3ES. A 
sua primeira edição começa no ano letivo 2019/2020. Trata-se, 
inequivocamente, de uma concretização muito importante e que estava prevista 
no plano estratégico. É, indiscutivelmente, uma grande realização do nosso 
Instituto.  

 
3. A investigação orientada interna continua a bom nível. No entanto, e apesar de 

vários projetos em funcionamento, deve reforçar-se o desenvolvimento 
profissional de alto nível.  
 

4. A Pós-Graduação em Virtualização de Cloud Computing, grande sucesso em 
Lisboa, começou a ser lecionada no Porto com cerca de 25 alunos.  
 

5. Foi lançada a Pós-Graduação em Realidade Virtual. Temos de admitir que não 
despertou grande interesse nos alunos já licenciados pelo ISTEC.  
 

6. As relações institucionais com a Associação de Estudantes mantêm a 
cordialidade e a colaboração mútua.  
 

7. Continuam a dinamizar-se, envolvendo cada vez mais os diplomados dos Cursos 
Técnicos Superiores Profissionais, os programas de mobilidade internacional, 
centrados na aprendizagem e numa perspetiva “out”. Temos de continuar a 
dinamizar este desiderato, pois a experiência internacional que os nossos 
diplomados obtêm, será muito importante para as suas carreiras. 
 



 

8. Para além, de outras mobilidades, o Centro de Estudos Politécnicos de Barcelona 
recebeu dois docentes do ISTEC e o ISTEC recebeu um docente do referido 
instituto. 
 

9. No próximo ano letivo devemos planear um novo Curso Técnico Superior 
Profissional que se revelará importante do ponto de vista mercadológico – o 
Curso Técnico Superior Profissional em Cibersegurança.  
 

 
 
Lisboa, 27 de setembro de 2019 
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