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Cerimónia de Tomada de Posse  
do Presidente do Politécnico de Lisboa 

Ex.ª Senhora Presidente do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Lisboa, 
Sr.ª Professora Doutora Ana Maria Bettencourt 
Exs. Senhores Membros do Conselho Geral do IPL 
Ex.º Senhor Provedor do Estudante do IPL, Professor Trindade Nunes 
Exmos. Srs. Presidentes, Diretores e demais representantes das Unidades 
Orgânicas do IPL 
Exmo. Sr. Diretor Financeiro dos Serviços de Ação Social do IPL, Dr. Fernando 
Carmo 
Senhor Presidente da Federação Nacional dos Estudantes do Ensino Superior 
Politécnico, Tiago Dinis  
Senhor Presidente da Federação Académica do Instituto Politécnico de Lisboa, 
Ruben Silva, e presidentes das Associações de Estudantes das Unidades 
Orgânicas do IPL 
Caros Convidados 
Caros Colegas 
Minhas Senhoras e Meus Senhores 

A situação pandémica mundial e, neste contexto, a situação de Emergência 

Nacional que o país vive conducente ao combate à disseminação do 
coronavírus, responsável pela COVID-19, levou a que esta reunião do Conselho 

Geral do Politécnico de Lisboa, de investidura do seu Presidente, fosse realizada 
à distância com transmissão suportada por plataforma digital. 

É certo que todos nós gostaríamos que as circunstâncias permitissem o habitual 

funcionamento do Conselho Geral, mas não o sendo temporariamente possível, 

é nosso dever dar continuidade ao trabalho que suporta o funcionamento da 

instituição atualmente responsável pela formação superior de 13.500 
estudantes. É isto que esperam de nós os nossos estudantes e as suas famílias. 

O Politécnico de Lisboa e as suas Unidades Orgânicas tem compromissos 

assumidos com os estudantes, de forma indireta com o país, e não podem 
defraudar as suas expectativas de formação. 
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Exmos. Membros do Conselho Geral 

Caros Colegas, docentes e não docentes 
Estimados Estudantes 

Quero, agora, voltar a expressar o meu compromisso, já anteriormente 

afirmado, no meu programa de candidatura, de que me empenharei na 

consolidação do trabalho realizado no mandato que hoje terminou, de que 
trabalharei para o incrementar e que envidarei esforços para que o Politécnico 

de Lisboa prossiga o caminho do seu desenvolvimento, tornando-o mais coeso, 
mais conhecido e, sobretudo, mais reconhecido. 

Estou consciente de que a tarefa a que me proponho é difícil, especialmente 

nas condições adversas que o país vive e que, provavelmente, nos tempos mais 
próximos continuará a viver. 

No entanto, estou convicto de que é possível, dentro da autonomia que nos 

está consagrada, darmos mais alguns passos em frente no que se refere à 
consolidação de algumas áreas em que vínhamos trabalhando e, 
especialmente, em novas áreas que me propus criar. 

A estrutura orgânica e funcional da Presidência do IPL que desenhei, bem como 

a escolha dos respetivos responsáveis, que no cumprimento dos estatutos do 
IPL, foram por mim escolhidos, são os estritamente necessários à 

implementação e concretização do programa eleitoral sufragado por este 
Conselho Geral. 

Passo a apresentar a estrutura orgânica e funcional da nova Presidência do IPL: 
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Exmos. Senhores Conselheiros 

Caros Colegas 
Minhas Senhoras e Meus Senhores 

Dar execução à implementação do programa com o qual me apresentei a este 

Conselho requer o empenho de toda a equipa que vos acabei de apresentar, e 
que hoje tomará posse, mas, não se extingue nela. 

O trabalho vasto que é necessário realizar, de modo a consolidar o que está 

realizado e a incrementá-lo de modo a produzir proveito visível, requer a 

colaboração empenhada dos responsáveis de todas as Unidades Orgânicas, dos 
Serviços de Ação Social, dos Colegas docentes e não docentes, bem como dos 
nossos estudantes. 

Será determinante o crescimento do entrosamento, a todos os níveis, do 

Politécnico de Lisboa com a academia nos domínios da Investigação e do 
Desenvolvimento, da Formação Superior e da Criação e Interpretação Artística, 

bem como, no da Prestação de Serviços à Comunidade, por exemplo, nas áreas 
da Saúde e no da Transferência de Conhecimento para o tecido empresarial. 
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O Politécnico de Lisboa está aberto a todas as instituições nacionais e 

internacionais que connosco queiram trabalhar, procuramos dar o nosso melhor 

contributo ao desenvolvimento da sociedade e, em concreto, ao 
desenvolvimento do nosso país. 

Procuramos sempre a nossa evolução, sustentada no nosso trabalho e no nosso 

melhor desempenho, mesmo que para isso, no exercício da nossa 

independência, da nossa liberdade de pensamento e expressão, tenhamos que, 
por vezes, ser uma voz discordante do discurso oficial ou oficioso. 

Queremos ser uma academia que ousa trilhar o seu próprio caminho e 

alcançar a plenitude das competências no espaço do ensino superior 
nacional. Desígnio para o qual o IPL vem trabalhando há anos a esta parte. 

Consolidar e afirmar uma instituição de ensino superior, situada numa grande 

metrópole, requer mais do que uma presidência competente e empenhada. É 
necessário agregar vontades e estender a dinâmica de desenvolvimento a todas 
as nossas Unidades Orgânicas.  

Estou certo de que esta equipa da Presidência o conseguirá fazer. 

Exmos. Senhores Conselheiros 

Caros Colegas 
Minhas Senhoras e Meus Senhores 

No contexto pandémico que hoje vivemos as tecnologias de informação e 

comunicação ao nosso dispor ajudam a minorar os efeitos nefastos da ausência 
do ensino presencial. Mas, não nos iludamos. Não o substituem. 
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Nada substituiu, ainda, a comunicação interpessoal direta e presencial, modo 

em que o ser humano melhor partilha sentimentos e emoções, transmite 
orientações e conhecimentos. 

O ensino presencial, em especial nas formações de primeiro ciclo, é 

fundamental para o desenvolvimento de competências e atitudes que 
fermentam na socialização, no trabalho de equipa e na aprendizagem 
cooperativa. 

Refiro a título de exemplo, no âmbito da formação formal, a consolidação dos 

conhecimentos teóricos em ambiente experimental, os exercícios coletivos no 
domínio das artes, o debate e a argumentação crítica. 

Pelo exposto, exorto toda a comunidade académica do Politécnico de Lisboa a 

retomar o ensino presencial logo que as condições de saúde pública o 
permitam. 

A formação integral dos nossos estudantes passa também pela aquisição de 

competências transversais adquiridas, em âmbito não formal e, também, 
informal, dentro e fora do espaço académico, de que as atividades 
extracurriculares são exemplo. 

A todos os nossos estudantes, às suas Associações e à Federação Académica do 

Politécnico de Lisboa, quero assegurar que o Politécnico de Lisboa compreende 
a importância para a vossa formação das atividades desportivas, culturais e 

lúdicas. Estamos disponíveis, como estivemos até aqui, para vos continuar a 
apoiar na implementação destas atividades extracurriculares. 

Exmos. Senhores Conselheiros 

Caros Colegas 
Minhas Senhoras e Meus Senhores 



 
 

 
CERIMÓNIA DE TOMADA DE POSSE DO PRESIDENTE DO IPL 

 
 

O Presidente que hoje tomou posse, os seus Vice-Presidentes e Pró-

Presidentes, asseguram-vos que trabalharão com verdade, com transparência, 

com equidade, com justiça e com tolerância, na criação de um Politécnico, 
sustentado na liberdade e na democracia, motor da criação e disseminação de 
conhecimento nos domínios científico, técnico e artístico. 

O Politécnico de Lisboa é um espaço aberto ao mundo, espaço onde a ciência, 

as artes, a investigação e a inovação suportam a avocação da plenitude das 
competências no âmbito do ensino superior nacional, com o desígnio último de 
servir Portugal. 

 

Muito Obrigado, 

Disse 

Lisboa, 09 de Fevereiro de 2021 


