
Factos e Números

Designação Definição Fonte

Estudantes 
nº de estudantes matriculados na instituição para o respetivo ano 

letivo
NEP - RAIDES

Estudantes de 1º Ciclo
nº de estudantes matriculados em cursos de 1º Ciclo no respetivo 

ano letivo
NEP - RAIDES

Estudantes de Licenciatura Bolonha
nº de estudantes matriculados em cursos de Licenciatura Bolonha no 

respetivo ano letivo
NEP - RAIDES

Estudantes de 1º Ciclo de Mestrado Integrado 
nº de estudantes matriculados no 1º Ciclo de cursos de Mestrado 

Integrado no respetivo ano letivo
NEP - RAIDES

Estudantes de Mestrado
nº de estudantes matriculados em cursos de 2º Ciclo no respetivo 

ano letivo
NEP - RAIDES

Estudantes de Mestrado Bolonha
nº de estudantes matriculados em cursos de Mestrado Bolonha no 

respetivo ano letivo
NEP - RAIDES

Estudantes de 2º Ciclo de Mestrado Integrado
nº de estudantes matriculados no 2º Ciclo de cursos de Mestrado 

Integrado no respetivo ano letivo
NEP - RAIDES

Estudantes de Doutoramento
nº de estudantes matriculados em cursos de Doutoramento no 

respetivo ano letivo
NEP - RAIDES

Candidaturas
nº de candidaturas à instituição na 1ª Fase do Concurso Nacional de 

Acesso
NEP - Estudo do Ingresso

Candidaturas em 1ª Opção
nº de candidaturas à instituição em 1ª opção na 1ª Fase do Concurso 

Nacional de Acesso
NEP - Estudo do Ingresso

Rácio Candidatura 1ª Opção / Vaga
rácio entre nº de candidaturas em 1ª opção e nº de vagas 

disponibilizadas na 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso
NEP - Estudo do Ingresso

Ingresso 1º ano nº de matriculas pela 1ª vez na instituição no respetivo ano NEP - RAIDES

Estudantes com Bolsa SASUL
nº de matriculas com direito a bolsa pelos Serviços Sociais da 

ULisboa 
NEP - RAIDES

Alameda área do Campus da Alameda
Vice Presidente para 

Infraestruturas

Taguspark área do Campus Taguspark
Vice Presidente para 

Infraestruturas

Campus Tecnológico e Nuclear área do Campus Técnológico e Nuclear
Vice Presidente para 

Infraestruturas

Bibliotecas nº de bibliotecas em funcionamento
Vice Presidente para 

Infraestruturas

Residências nº de residências em funcionamento
Vice Presidente para 

Infraestruturas

Cursos de 1º Ciclo nº de cursos de 1º ciclo em funcionamento AEPQ

Programas de Mestrado nº de apresentadas no respetivo ano AEPQ

Programas de Doutoramento nº de apresentadas no respetivo ano AEPQ

Dissertações de Mestrado nº de dissertações de mestrado apresentadas no respetivo ano NEP - RAIDES

Teses de Doutoramento nº de teses de doutoramento apresentadas no respetivo ano NEP - RAIDES

Rácio Docente/Estudante rácio entre docente e estudante no respetivo ano

Docentes e Investigadores nº de docentes e investigadores no respetivo ano NEP - INDEZ

Técnico nº de técnicos superiores no respetivo ano NEP - INDEZ

Rácio Técnico/Docente rácio entre técnicos superiores e docentes no respetivo ano

Zona de Grande Lisboa
nº de ingressos por Concurso Nacional de Acesso no respectivo ano 

provenientes da Zona Metropolitana de Lisboa
NEP - Estudo de Ingresso

Estudantes estrangeiros
nº de estudantes matriculados com nacionalidade não portuguesa no 

respetivo ano
NEP - RAIDES

Estudantes estrangeiros de 1º e 2º ciclo
% de estudantes em cursos de 1º e 2º Ciclo com nacionalidade não 

portuguesa no respetivo ano
NEP - RAIDES

Estudantes estrangeiros de Doutoramento
% de estudantes em cursos de Doutoramento com nacionalidade não 

portuguesa no respetivo ano
NEP - RAIDES

Estudantes ao abrigo de "Estatuto de 

Estudante Internacional "
nº de estudantes ao abrigo de "Estatuto de Estudante Internacional" NEP - RAIDES

Estudantes de Mobilidade (IN)
nº de estudantes do Instituto Superior Técnico em mobilidade noutras 

instituições
NEP - RAIDES

Estudantes de Mobilidade (OUT) nº de estudantes em mobilidade no Instituto Superior Técnico NMCI

Participação em Redes Redes de Mobilidade nas quais a instituição participa NMCI

Parcerias e Doutoramentos conjuntos
Instituições com as quais o IST tem parcerias e doutoramentos 

conjuntos
NMCI

Programas de Duplo Grau Programas de duplo grau em mestrado ou doutoramento NMCI

Programas de Duplo Grau (Joint 

Programmes)

Programas de duplo grau (joint program) em mestrado ou 

doutoramento
NMCI

Programas de Mobilidade (Europa) Programas de mobilidade na Europa NMCI

Programas de Mobilidade (Fora de Europa) Programas de mobilidade fora da Europa NMCI

Programas de Estágio Programas de estágios NMCI

Cursos Intensivos de Curta Duração Programas de mobilidade intensiva de curta duração NMCI

Ficha de Indicadores
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Centros e Institutos nº de centros e institutos Relatório de Actividades

Centros e Institutos - Laboratórios Associados nº de laboratórios associados em centros e institutos Relatório de Actividades

Doutorados nº de doutorados no respetivo ano NEP - RAIDES

Projectos I&D nº de projectos de Investigação e Desenvolvimento no respectivo ano Relatório de Actividades

Publicações científicas (ISI Web of Science) nº de publicações científicas segundo ISI Web of Science AEPQ

Invenções ativas nacionais nº de invenções ativas a nivel nacional TT

Invenções ativas internacionais nº de invenções ativas a nivel internacional TT

Contratos de licença de ativos de Propriedade 

Intelectual
nº de contrator de licença de ativos de propriedade intelectual TT
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