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Pelas contribuições pioneiras para 
o desenvolvimento da investigação 
e do ensino na área das tecnologias 
de informação e comunicação em 
Portugal e pelo papel na criação 
e desenvolvimento do ensino da 
engenharia informática no IST”

“
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José Tribolet licenciou-se, em 1970, no Instituto 
Superior Técnico, em Engenharia Electrotécni-
ca.  Obteve o grau de Mestre , em 1974, e o grau 
de Doutor , em 1977, ambos pelo Massachusetts 
Institute of Technology em Electrical Engineering 
and Computer Science. Fez a agregação em 1979, 
no Instituto Superior Técnico em Teoria dos Sis-
temas.  Passou a Professor Catedrático em 1979, 
no Departamento de Engenharia Electrotécnica 
do Instituto Superior Técnico. 

Presentemente é Professor Catedrático nos de-
partamentos de Engenharia Informática e de 
Engenharia e Gestão do Instituto Superior 
Técnico da Universidade de Lisboa.

José Tribolet
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José Tribolet é investigador sénior no IDSS (Information and Decision Sup-
port Systems Group) do INESC- Investigação e Desenvolvimento em Lisboa. 
É Coordenador da Pós-Graduação Profissional do DEI/IST, que oferece pre-
sentemente, através da plataforma Técnico Leadership Graduate Academy, 
três programas de pós-graduação profissional que conferem um diploma de 
formação avançada (DFA), nomeadamente: SISE - em Engenharia de Sof-
tware e dos Sistemas de Informação Empresariais; POSI - Mastering Enter-
prise Engineering for the Digital Transformation e Cibersec – Cibersegurança. 

A área científica a que se tem dedicado nos últimos 20 anos, hoje já formal-
mente designada como “Enterprise Enginering”, cobre aspetos de Arquitec-
tura Empresarial, em particular os envolvendo os Sistemas de Informação, 
bem como os de Governação Holistica, sólidamente fundada na Teoria dos 
Sistemas e no seu Controlo Dinâmico, e os mais recentes desenvolvimentos 
da Ontologia Empresarial, proporcionando a base científica, as teorias, os 
métodos e as ferramentas para se lidar de forma racional, como é prática de 
engenharia, com os fenómenos de Transformação Digital em curso. Desde 
2000, concluiram-se com sucesso no IST, sob sua orientação, dez doutora-
mentos neste novo domínio da Engenharia Empresarial. 

Foi distinguido pelo IEEE, como um dos 25 pioneiros da área de Processa-
mento Digital de Sinais. Integrou como Investigador o Departamento de 
Acústica dos Bell Laboratories, Murray Hill, NJ, de 1977 até 1979, tendo tido 
a co-autoria de duas patentes durante esse período. Desde o seu doutora-
mento até 1997 prosseguiu a sua investigação na aplicação do processamen-
to digital de sinais a diversos domínios, nomeadamente o sísmico, e os da 
codificação e reconhecimento da fala, tendo introduzido estas matérias nos 
currículos de licenciatura e de mestrado dos cursos de Engenharia Eletro-
técnica e de Computadores do IST e orientado até ao final dos anos 90, 9 
doutoramentos nesses domínios.
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Durante o ano sabático de 1997-98, inscreveu-se como aluno de pós-gradua-
ção na Sloan School of Management do MIT, tendo frequentado com suces-
so dez disciplinas focadas nos Sistemas de Informação, e realizado investi-
gação no seu Center for Coordination Sciences, com o objetivo estratégico de 
se preparar para assumir a responsabilidade para orientar o desenvolvimen-
to da área de Sistemas de Informação do novo Departamento de Engenharia 
Informática do Técnico, criado em 1998. 

O Professor Tribolet foi, durante a primavera de 2012, professor convidado 
no IWI - the Institute for Information Management, da Universidade de St. 
Gallen, na Suiça. Foi um dos co-fundadores em 1980 do primeiro instituto de 
investigação não estatal em Portugal, o INESC – Instituto de Engenharia de 
Sistemas e de Computadores. Atualmente é Presidente do Conselho de Dire-
tores do INESC. Foi Presidente Departmento de Engenharia Electrotécnica e 
de Computadores e Presidente do Departamento de Engenharia Informática 
do IST. É membro fundador da Academia Portuguesa de Engenharia e do 
Colégio de Engenharia Informática da Ordem dos Engenheiros.

É um dos fundadores da nova área de Engenharia Empresarial desempe-
nhando um papel internacional muito ativo no seu desenvolvimento cien-
tífico e académico e na sua aplicação profissional. Tem tido um papel de 
liderança no CIAO Consortium e na realização annual da Enterprise Engi-
neering Working Week. Foi o General Chairmen da 2013 IEEE Conference on 
Business Informatics. É co-editor da série de livros Springer sobre Engenha-
ria Empresarial. Foi até Dezembro de  2016 editor associado do BISE - the 
Business and Information Systems Engineering Journal. Desde 1999 man-
teve atividade de consultadoria , tendo trabalhado com várias empresas, 
departamentos e institutos da administração pública portuguesa.


