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Notícias IPL
Vicente Ferreira 

reeleito presidente

O PROFESSOR doutor Luís Ma-
nuel Vicente Ferreira foi reeleito 
presidente do Instituto Politécni-
co de Lisboa para um novo man-
dato, o seu primeiro ao abrigo do 
Regime Jurídico das Instituições 
do Ensino Superior. No acto elei-
toral, que se realizou no dia 22 de 
Julho, no salão nobre dos Servi-
ços da Presidência do IPL, com-
pareceram trinta e dois membros 
dos trinta e três que compõem o 
conselho geral, órgão de gestão a 
quem compete esta função. 

Candidato único, Vicente Ferreira, 
foi eleito por unanimidade.  No final 
da votação a presidente do con-
selho geral, Maria da Graça Faria, 
congratulou-se com a forma digna 
e séria como decorreu todo o pro-
cesso eleitoral. 

Vicente Ferreira, presidente do 
Instituto Politécnico de Lisboa 
desde 2003, já tinha assumido 
que pretende manter uma linha de 
continuidade no trabalho, que tem 
vindo a desenvolver na presidência 
do Instituto, assente em princípios 
como a promoção de um ensino de 
qualidade, a dignificação de docen-
tes e funcionários e o aumento de 
prestígio da instituição, tendo como 
base institucional valores como a 
solidariedade, o respeito, a coerên-
cia e o bom senso. 

PELA primeira vez um projecto do 
Instituto Superior de Contabilidade e 
Administração de Lisboa foi declarado 
vencedor do concurso regional do Po-
liempreende, organizado pelo Instituto 
Politécnico de Lisboa. A cerimónia de 
entrega de prémios da 8.ª edição rea-
lizou-se no dia 26 de Julho, nos ser-
viços da Presidência do IPL e contou 
com a presença de Sobrinho Teixeira, 
o presidente do Conselho Coordena-
dor dos Institutos Superiores Politécni-
cos. O modelo de negócio que alcan-
çou o primeiro lugar pretende produzir 
e comercializar pranchas de bodysurf. 
A equipa, autora do projecto "Ahua", 
constituída por Ana Paula Correia, 
Clara Marques, Pedro Jerónimo, João 
Paulete e Nuno Mesquita, recebeu um 
cheque no valor de 2.000€ patrocina-
do pela Caixa Geral de Depósitos. 

Estiveram presentes para além do 
presidente do IPL, Vicente Ferreira e 

Projecto do ISCAL vence 
concurso regional Poliempreende

Da esq.ª para a dt.ª: Ana Correia da Ahua, Raul Almeida da CGD, Vicente Ferreira, presidente do 
IPL, Sobrinho Teixeira, presidente do CCISP, Nuno Mesquita do Ahua e Sílvia Atalaia da BDO

do coordenador do Poliempreende na 
instituição, Francisco Costa Pereira, o 
representante da Caixa Geral de Depó-
sitos, Raul de Almeida e Sílvia Atalaia 
da empresa de consultoria BDO.

O segundo lugar foi conquistado por 
Pedro Gray Pereira, aluno do Instituto 
Superior de Engenharia de Lisboa, que 
recebeu mil e quinhentos euros. O pré-
mio, financiado pela empresa Securitas, 
distinguiu o projecto que propõe  uma 
solução tecnológica com o objectivo 
de controlar o consumo energético em 
grandes instalações. 

O projecto “Converte”, que pretende 
transformar veículos de motor de com-
bustão em eléctricos, conquistou o ter-
ceiro lugar do concurso. Celso Menaia, 
Nuno Henrique Rodeia e Paulo Pires de 
Almeida, alunos do Instituto Superior de 
Engenharia de Lisboa, fazem parte da 
equipa que foi premiada com o valor de 
mil euros, concedido pela empresa BDO. 
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O COMPOSITOR e percussionista Pedro Carneiro foi o vence-
dor do Prémio Gulbenkian Arte 2011. O júri atribuiu o prémio ao 
docente da Escola Superior de Música de Lisboa pelo seu bri-
lhante percurso reconhecendo-o como um dos melhores percus-
sionistas da actualidade, tendo ainda sublinhado a originalidade 
de ter escolhido um instrumento pouco comum, a marimba.

Pedro Carneiro é coordenador do programa de mestrados em 
percussão da ESML, co-fundador, director artístico e maestro 
titular da Orquestra de Câmara Portuguesa. A sua já exten-
sa discografia integra trabalhos a solo, música de câmara e 
inúmeros concertos, tendo já alguns dos seus trabalhos sido 
premiados, como a monografia de Iannis Xenakis, gravada em 
2004, que recebeu um “Choc de la Musique” sendo considera-
da uma obra de referência pela crítica.

 O compositor e chefe de orquestra é, igualmente, convidado 
regularmente para tocar com algumas das mais prestigiadas 
orquestras e instrumentistas mundiais. 

Docente da ESML vence Prémio Gulbenkian Arte
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NO âmbito da oitava edição do con-
curso de ideias Poliempreende, coor-
denada pelo Instituto Politécnico de 
Lisboa vai realizar-se, de 12 a 15 de 
Setembro, o “Barco do Empreendedo-
rismo”. Promover o contacto entre os 
jovens concorrentes e a realidade em-
presarial da região de Lisboa e Vale 
do Tejo, são os grandes objectivos 
da iniciativa, que tem como patrono o 
 Comendador Rui Nabeiro. 

O evento arranca com uma viagem de 
barco no Tejo, no dia 12, com partida 
em Alcântara, onde os vencedores dos 
concursos regionais dos quinze politéc-
nicos vão poder trocar experiências e 
saberes, e debater a criação de empre-
sas. Já a bordo, os participantes, que se 
prevê que sejam mais de uma centena, 
vão poder ouvir o testemunho de Rui 
Nabeiro, um dos grandes empresários 
nacionais e o maior no Alentejo, e as-
sistir ao lançamento do livro “Empreen-
dedorismo e Motivações Empresariais 
no Ensino Superior”. Da parte da tarde 
o evento decorre em terra, em Almada, 
com a visita ao Madan Parque, um pólo 
de ciência e tecnologia, e à empresa 
global Ydreams, especialista em tecno-
logias de interacção com foco na área 
de realidade aumentada.

No segundo dia do “Barco do Empre-
endedorismo” os participantes vão até 

Concurso de ideias Poliempreende no rio Tejo em Setembro

Santarém, onde terão oportunidade 
de conhecer a cultura dos pescado-
res avieiros, um projecto, liderado pelo 
Instituto Politécnico de Santarém, can-
didato a património nacional. Ainda no 
dia 13 a viagem prossegue para DNA 
em Cascais, uma associação promoto-

ra do empreendedorismo jovem e so-
cial no concelho.

O final da iniciativa vai decorrer, nos ser-
viços da presidência do IPL, em Benfica, 
nos dias 14 e 15 de Setembro com a apre-
sentação ao júri dos projectos candidatos 
ao Concurso Nacional do Poliempreende.

A primeira edição do Barco do Empreendedorismo, em 2010, no rio Douro
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Teatro em mostra fotográfica na Amadora 
ATÉ 15 de Outubro vai estar em exposi-
ção, na Escola Superior de Teatro e Ci-
nema, na Amadora, a mostra fotográfica 
“Imagens Presentes, Memória Futura”. 
São quinze imagens, a cores, dos exer-
cícios finais que os alunos, dos cursos 
de Teatro e Cinema, apresentaram em 
vários locais.

No mês de Junho subiu ao palco na 
ESTC, “mui farsesc história e mui pre-
zado destino de Pero e Inês”, e “Rei 
morto rei posto” a partir de obras de de 
Gil Vicente e de William Shakespeare, 
respectivamente. Já em Julho foi exi-

bido no Teatro Municipal de Almada,  
“Santa Joana dos Matadouros”, de Ber-
tolt Brecht e o espectáculo “Kids” esteve 
em cena no D. Maria. 

Na Cinemateca Portuguesa foi exibido 
o projecto “Terra”, um trabalho que reu-
niu os alunos finalistas das licenciaturas 
de Teatro e em Cinema.

A exposição “Imagens presentes, me-
mória futura” pode ser vista de segunda 
a sexta das 9 às 19 horas, e ao sábado 
das 9 às 13 horas. O Gabinete de Comu-
nicação e Imagem do IPL apoiou a ini-
ciativa com a impressão das  fotografias.

Upload Lisboa’11 na Escola Superior de Comunicação Social
NO PRÓXIMO dia 15 de Outubro, o 
Upload Lisboa chega à ESCS. Este ci-
clo de conferências tem por objectivo 
tornar-se um espaço de discussão e tro-
ca de ideias acerca das novas formas 
de comunicação online. Nesta edição, 
os principais temas de debate centram-
se nas questões das tendências da co-
municação na área digital.

Vivemos na era do conhecimento glo-
bal e da partilha de informação em rede. 
É também dessa partilha, neste caso de 
experiências, que vive o Upload Lisboa. 
Esta é já a terceira vez que se realiza, e o 
local escolhido para esta edição foi o Au-
ditório Vítor Macieira, na ESCS. O even-
to contará com a participação de onze 
oradores, profissionais da comunicação, 
mais especificamente nas áreas da cria-
tividade, social media, digital marketing e 

tecnologias de informação. As inscrições 
para o Upload Lisboa começaram dia 25 
de Junho e terminam a 1 de Outubro. O 
preço do ingresso é de 33 euros e este 

pode ser adquirido na secção “inscri-
ções” do site do evento ou do seguinte 
email: inscricoes@uploadlisboa.com.

Em 2009, aconteceu a primeira edi-
ção do Upload Lisboa, com cerca de 
300 participantes e oradores nacionais 
das áreas da comunicação, marketing 
e jornalismo. Já em 2010, este evento 
dividiu-se em duas edições: uma para o 
público em geral, outra PRO, dedicada 
especialmente a profissionais da área. 
Foi a necessidade de partilhar infor-
mações e experiências acerca da web 
2.0 que esteve na origem deste even-
to. Num mundo em que a comunicação 
tem cada vez mais meios e plataformas 
e está em constante mutação, surge a 
necessidade de discutir formas de olhar 
e de se posicionar nestes novos meios. 
É esta a ideia central do Upload Lisboa.

A CASA de Cultura e Recreio do 
Pessoal do IPL acaba de assinar 
protocolos com o centro de esté-
tica Body Concept e com a Depil 
Concept, especialistas em depi-
lação permanente. A partir deste 
momento os sócios, com a apre-
sentação do respectivo cartão 
actualizado, passam a usufruir de 
condições e preços preferenciais 
nas clínicas de estética e cabele-
reiros do grupo Body Concept es-
palhados por todo o país. 
Mais informações podem ser obti-
das através do site do IPL www.ipl.pt

Casa de Pessoal 
assina protocolo

com BodyConcept
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A ESCOLA Superior de Comunicação 
Social criou um Gabinete de Apoio à 
Investigação (GAI), no sentido de pro-
mover a actividade científica junto dos 
docentes e alunos. A direcção da ESCS 
assume a investigação como um eixo 
fundamental de actuação da institui-
ção. Para   Maria Inácia Rezola, Coor-
denadora do GAI e Vice-Presidente da 
ESCS, “este é um dos grandes desafios 
que se coloca a todas as instituições de 
Ensino Superior e, sobretudo, àquelas 
em que a investigação não tem consti-
tuído, até ao momento, uma prioridade”. 

A Coordenadora esclarece que o 
recém-criado gabinete é uma estrutu-
ra de apoio à investigação, cabendo 
aos docentes e alunos desenvolve-
rem a mesma. Neste sentido, o GAI 
foi concebido como uma “plataforma 
de apoio e de ligação a centros de in-
vestigação e unidades congéneres”, 
refere a Vice-Presidente da ESCS. A 
“actuação e intervenção” no âmbito 
da investigação é essencial, dado que 
a ESCS pretende “consolidar” a sua 
oferta formativa ao nível do segundo 
ciclo de estudos. Adoptar uma postura 
activa no desenvolvimento de inves-
tigação nas áreas da Comunicação é 

Comunicação Social promove actividade científica
crucial para “conseguirmos ser uma 
instituição de referência”, afirma.

O GAI que iniciou a sua actividade 
no início deste ano, conta com a co-
laboração de Rita do Paço Silva, que 
desde aí, “procurou preparar materiais 
informativos e mecanismos de apoio à 
comunidade académica”, explica a Co-
ordenadora do gabinete. A newsletter, 
enviada regularmente, veicula informa-

ções sobre: actividades desenvolvidas 
pela ESCS e por outras instituições, co-
lóquios, concursos, call for papers, lan-
çamentos de livros, etc. Esta publicação 
pretende “dinamizar e despertar a co-
munidade escolar para esta realidade”, 
explica Maria Inácia Rezola. A dinâmi-
ca deste gabinete pretende, em última 
análise, ser “um apoio importante para 
o desenvolvimento da ESCS”, conclui.

ESTÁ a decorrer a 1.ª fase do Concur-
so de acesso ao ensino superior para 
o ano lectivo de 2011/2012. Os estu-
dantes aptos a iniciar a sua candida-
tura poderão fazê-lo até 17 de Agosto. 

O concurso dispõe de 54.068 vagas 
para 1181 cursos, dos quais 176 em 
regime pós-laboral e 10 em regime de 
ensino à distância. Os institutos poli-
técnicos disponibilizam 21 mil vagas, 
face às 27 mil que cabem às univer-
sidades. Os resultados serão divulga-
dos a 19 de Setembro.

De acordo com dados veiculados na 
imprensa, só nas primeiras 24 horas  
foram realizadas 3920 candidaturas 
através da internet. Esta é aliás uma 
novidade, o actual concurso de  acesso 
é feito exclusivamente online através 
do site da Direcção geral do Ensino 

Concurso de acesso ao ensino superior já começou
Superior https://www.dges.mctes.pt/
online/. O Instituto Politécnico de Lis-
boa recebe uma vez mais, nas instala-
ções dos Serviços da Presidência, em 
Benfica, os estudantes interessados 
em obter esclarecimentos quanto ao 
processo de candidatura.

Este ano também muda o  processo 
de atribuição de bolsas no ensino su-
perior. No acto de candidatura os es-
tudantes devem indicar se também se 
candidatam a bolsas, não se sabendo 
ainda como irá decorrer a sua atribui-
ção. O Ministro da Educação e Ciên-
cia, Nuno Crato, já declarou ter sido 
criado um grupo de trabalho, supervi-
sionado pelo Secretário de Estado do 
Ensino Superior com o objectivo de 
alterar as regras de atribuição das bol-
sas aos estudantes. 
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O INSTITUTO Superior de Contabilida-
de e Administração de Lisboa realizou, 
no dia 12 de Julho, um Colóquio de 
Contabilidade e Gestão. Na primeira 
parte do Colóquio subordinado ao tema, 
“A Responsabilidade Social”, docentes 
do ISCAL e da Universidade de Extre-
madura, abordaram este tema em duas 
perspectivas;“A Responsabilidade So-
cial: uma perspectiva sectorial” e a “A 
Responsabilidade Social: uma perspec-
tiva académica e empresarial”.

Na segunda parte o tema debatido foi 
“O Empreendedorismo”, analisado nas 
vertentes: "Estudo de casos” e a "Cria-
ção de valor”. Marcaram presença ora-
dores do ISCAL, da Escola Superior 
de Hotelaria e Turismo do Estoril  e da 
DNA Cascais, associação promotora 
do empreendedorismo jovem e social.

ISCAL organiza colóquio de Contabilidade e Gestão
Finalmente, na terceira parte do Coló-

quio foram constituídas duas mesas que 
se debruçaram respectivamente sobre, 
“A responsabilidade social e o anexo” 
e “ A responsabilidade social e a IES – 
Experiências empresariais”, que contou 
com a presença de oradores do ISCAL, 
da DGCI, da consultora BDO, da PwC e 
da Deloitte. Salienta-se a presença nes-
ta parte do colóquio de um Represen-
tante do Tribunal de Contas, o Inspector 
António Maia e do Bastonário da Ordem 
dos Técnicos Oficiais de Contas, Antó-
nio Domingos de Azevedo.

Realizou-se entretanto, de 7 a 9 de 
Julho, também no ISCAL, o 12.º Con-
gresso de Matemática Financeira e Ac-
tuarial, que de acordo com a percepção 
de todos os intervenientes se saldou 
num assinalável êxito.

SMOKE CHECK CO, um equipamen-
to que permite medir a quantidade de 
monóxido carbono em expiração, foi 
oferecido pela Tecnifar – no âmbito do 
Projecto SMS– Solidariedade Médico 
Social – à Escola Superior de Tecno-
logia da Saúde. Respondendo a uma 
necessidade sentida pela área cientí-
fica de Cardiopneumologia da escola, 
o Smoke Check CO vai ser utilizado 
em acções de promoção da saúde e 
prevenção da doença, e em trabalhos 
de investigação. 

O equipamento de avaliação da 
quantidade de CO2 foi desde logo uti-
lizado na cerimónia de entrega, reali-
zada no dia 11 de Julho na ESTeSL, 
onde estiveram presentes o presi-
dente da escola, João Lobato; o vice-
presidente, João de Almeida Pedro e o 
director de serviços, João Pedro Silva 
e as professoras da área científica de 
Cardiopneumologia, Anália Matos e 
Virgínia Fonseca, e a administradora 
da Tecnifar, Amélia Pereira Coutinho. 
Na ocasião João Lobato reforçou a im-
portância da parceria da escola com 
a Tecnifar, que se tem traduzido em 
ganhos mútuos para as duas institui-
ções, tanto ao nível da prestação de 

Tecnifar oferece Smoke Check à Tecnologia da Saúde

serviços à comunidade como da dina-
mização de eventos de promoção das 
Ciências e Tecnologias da Saúde.

A administradora da Tecnifar refor-
çou a ideia que a relação institucional 
existente entre o projecto SMS e a Es-
cola Superior de Tecnologia da Saúde  
é fundamental, sendo desenvolvidos 

esforços constantes no sentido de di-
namizar activamente a parceria.

Através de um passatempo dinamiza-
do na rede social, Facebook, o Projecto 
Solidariedade Médico Social convidou 
os cibernautas a escreverem “Solidarie-
dade” no mural. Em menos de três se-
manas o objectivo foi cumprido.

Cerimónia de entrega do aparelho Smoke Check CO nas instalações da ESTEsL



         agenda  Setembro a Outubro
ESCS

www.escs.ipl.pt
OUTUBRO

Auditório Vítor Macieira
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UPLOAD Lisboa´11

Inscrições em:
http://uploadlisboa.com

ESTC
www.estc.ipl.pt

SETEMBRO e OUTUBRO

Até 15 de Outubro

Foyer da ESTC

Segunda a Sexta
Das 9h às 19h
Sábados 
Das 9h às 13h

Mostra Fotográfica

Imagens Presentes. Memória
Futura
Dos exercícios finais dos alunos 
de Teatro e Cinema

ESTESL
www.estesl.ipl.pt

AGOSTO e SETEMBRO

2.ª fase de Candidaturas 

1 de Agosto a 16 de 
Setembro 

Mestrado em Fisioterapia 
(II Edição)

Mestrado em Gestão e Avaliação 
de Tecnologias em Saúde 
(II Edição)

Mestrado em Radiações Aplicadas 
às Tecnologias da Saúde 
(III Edição)

Até 19 de Setembro 

Mestrado em Segurança do 
Doente (II Edição)

26 a 28

Actividades de abertura do ano 
lectivo e integração de novos 
estudantes

27

Sessão Solene de Abertura 
do Ano Lectivo

2.ª fase de Candidaturas

Até 30 de Setembro

Mestrado em Saúde, 
Trabalho e Ambiente 
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SETEMBRO

26

Curso de Formação Intensivo 
sobre Contabilidade

Turno Laboral
Das 15h às 18h
3.ªs e 5.ªs feiras

Turno Pós-Laboral
Das 18h às 20h
4.ªs e 6.ªs feiras

Inscrições: 
contab.inic@gmail.com 
Telefone: 961087153
N.º limite de inscrições: 20 forman-
dos por turma
Coordenação Científica: Mestres 
Hélder Viegas e João Asseiceiro
Formadores: Hélder Viegas, João 
Asseiceiro, Célia Vicente, 
Alexandra Domingos, Rui 
Domingos
225 Euros + IVA

Curso de Formação em 
Competências Comunicativas

20 e 27 

Das 14h às 17h
4.ªs e 6.ªs feiras

“O (Novo) Acordo Ortográfico” 
Destinatários: Docentes do ISCAL 
e outros profissionais
Data: 20/09/2011 e 27/09/2011  
14h00 -17h00
35 Euros + IVA

ESTESL
www.estesl.ipl.pt

cont.

2.ª fase de Candidaturas 

1 de Agosto a 16 de 
Setembro*

Curso de Especialização 
Tecnológica (CET) em Técnicas 
de Secretariado Clínico (II Edição)

(*O Processo de Candidatura decorre 
em duas fases, sendo que a segunda 
fase só abrirá e não forem esgotadas 
todas as vagas na primeira fase.)

Mais informações em 
www.estesl.ipl.pt

OUTUBRO

2.ª fase de Candidaturas 

De 10 de Outubro a 17 de 
Dezembro

Mestrado em Tecnologia de 
Diagnóstico e Intervenção 
Cardiovascular (III Edição) 


