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Entrega de Prémios “Belas Letras”,  

“Relevância na Comunidade” e “Científicos”  

Exmos. Srs. Presidentes/Diretores, das Unidades Orgânicas do IPL 

Exmo. Sr. Diretor Financeiro e Diretora de Serviços de Apoio Social do Serviços 

de Acção Social do IPL 

Exmos. Srs. representantes da CGD 

Estimados Colegas docentes e não docentes 

A todos vós, em nome da presidência do Politécnico de Lisboa, agradeço a 

presença e apresento os meus cumprimentos. 

O mundo, nomeadamente, o nosso país atravessam um período difícil motivado 

pela disseminação da infecção por coronavírus, COVID-19. 

Esta pandemia tem vindo a afectar de sobremaneira o país, quer ao nível da 
sociedade, quer do cidadão, consumindo recursos materiais e humanos e 

provocando, por vezes, o infortúnio das famílias e o temor do individuo. 

O debelar desta pandemia muito depende de cada um de nós e só terá sucesso 

se houver um empenho individual e continuado no cumprimento das medidas 
preventivas, de todos bem conhecidas. 

Institucionalmente, o IPL tem vindo a dar o seu contributo na contenção desta 
infecção com a implementação das medidas de higienização, distanciamento e  
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rastreamento, especificadas nos diferentes planos de contingência elaborados 

pelos nossos Serviços de Saúde Ocupacional. 

Nesta situação excepcional de vivência colectiva, é nosso dever dar 

continuidade à prossecução da nossa função social - ensino, investigação e 
prestação de serviços à comunidade. 

Não podemos fechar-nos em casa a gastar os recursos ainda disponíveis, na 
expectativa de que a coisa passe para depois voltarmos. 

As gerações que ajudamos a formar e a sociedade a quem prestamos serviços 
não nos compreenderiam e não nos perdoariam tamanha cobardia. 

É neste contexto que hoje nos encontramos aqui suficientemente afastados uns 
dos outros e de máscara facial colocada, para dar continuidade à vida e 

reconhecer alunos, docentes e funcionários docentes que se destacaram no 
desempenho da sua actividade. 

É hábito este reconhecimento ser feito numa cerimónia mais formal – o Dia do 
IPL. 

Mas, as circunstâncias em que vivemos aconselharam-nos a suspender este ano 
aquelas cerimónias, e a realizar este agraciamento numa cerimónia própria e 

mais limitada no número de participantes. 

Estimados Colegas, 

Caros convidados 
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Quero agradecer aos júris dos prémios  

- Belas Letras; 

- Relevância na Comunidade; 

- e Científicos 

o trabalho realizado e o seu contributo para o normal decorrer da vida do IPL. 

À Caixa Geral de Depósitos, no âmbito da sua responsabilidade social, expresso 

o meu agradecimento pela visão e disponibilidade demonstrados com o apoio 
financeiro às instituições de ensino superior, nomeadamente, ao Politécnico de 

Lisboa. 

No que se refere aos concursos dos prémios instituídos pela Presidência do IPL, 

tenho consciência que naqueles cuja seriação possui uma componente mais 
subjectiva os resultados nem sempre são apreciados por todos. Mas, desde que 

haja isenção, que doutra forma se pode fazer? 

Finalmente, aos vencedores dos prémios instituídos e que hoje agraciamos, 

apresento as minhas felicitações e peço o mesmo empenho do passado de 
modo a podermos “construir uma instituição com plenitude de competências no 

domínio do ensino superior em todas as suas áreas de saber”. 

Tenho para mim que o IPL, com o trabalho e empenho de todas as suas 

Unidades Orgânicas, tem vindo a dar passos sólidos e sóbrios no caminho do 
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seu desenvolvimento científico, técnico, social e artístico que suportam esta 

ambição. 

 

Uma prova do seu crescente reconhecimento pela sociedade foram os recentes 

resultados da primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior: 

das 2702 vagas colocadas a concurso foram ocupadas 2613 (96,7%), tendo 

sete das nossas Unidades Orgânica preenchido todas das vagas. 

Por fim, 

Exorto toda a nossa comunidade académica a continuar a fazer o nosso 
caminho caminhando… 

Muito obrigado pela vossa presença 

Disse. 

IPL, Serviços da Presidência, Lisboa 29 de Setembro de 2020 

Elmano Margato 

 

 
 


