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Dia da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa  

23 de Fevereiro de 2022 

Exma. Senhora Presidente do Conselho de Representantes da Escola Superior de 

Tecnologia da Saúde de Lisboa, Professora Maria Hermínia Dias 

Exma. Senhora Presidente da ESTeSL, Professora Beatriz Fernandes 

Exma. Senhora Presidente do Conselho Científico, Professora Elisabete Carolino 

Exma. Senhor Presidente do Conselho Pedagógico, Professora Maria João 
Carapinha 

Exmo. Sr. Presidente da Associação de Estudantes da ESTeSL, Estudante João 
Anjos 

Exmos. Srs. Presidentes/Diretores, das Escolas e Institutos do IPL 

Estimados Estudantes,  

Caros Colegas, docentes e não docentes, 

Ilustres Convidados 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

Desvanecido o surto pandémico, por SARS-COV-2, que tem afetado o mundo e, 

ao caso, o nosso país, está a Academia do Politécnico de Lisboa, 
progressivamente, a retomar a sua normalidade. 
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É de elementar justiça reconhecer e agradecer à ESTeSL a prestimosa 
colaboração, desde o primeiro momento da declaração pelo governo da situação 

pandémica, na implementação de medidas de contenção e de acompanhamento 
da disseminação do coronavírus responsável pela COVID-19. 

Em concreto, na realização da testagem em massa e dos rastreios serológicos de 
avaliação de imunidade na comunidade do Politécnico de Lisboa. 

Deve, também, realçar o trabalho e empenho da nossa Pro-presidente para a 
Saúde, Prof.ª Anabela Graça. 

Nesta retoma de normalidade, a nossa Escola Superior de Tecnologia da Saúde 
dá a sua contribuição, também, com a retoma da celebração do Dia da Escola. 

À Presidência da ESTeSL e aos colegas docentes desta nossa Unidade orgânica 

fica o reconhecimento do Politécnico de Lisboa, pela dinâmica introduzida no seu 
crescimento e pelo trabalho de consolidação científica que tem vindo a realizar. 

Ciência e tecnologia são, nesta Escola, interdependentes e ambas necessárias 
para a persecução da sua função social: - A formação de Técnicos Superiores de 

Saúde. 

 

 

 

 



 

COMEMORAÇÕES DO DIA DA ESTESL 
 

 

Caros Colegas, 

Ilustres Convidados 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

A ESTeSL distingue nesta cerimónia os melhores alunos dos diferentes cursos. É 

o reconhecimento de que o trabalho desenvolvido ao longos dos anos de 
formação formal e o elevado nível de competências adquiridas tem valor. 

O Politécnico de Lisboa expressa o seu agradecimento aos Patrocinadores dos 
Prémios, nomeadamente, à Caixa Geral de Depósitos, à Auchan e à Medtronic. 

É de elementar justiça reconhecer as ações de responsabilidade social 
demostrada por estas instituições, ou empresas, pelo seu envolvimento com 

valorização da componente formativa das instituições de ensino superior. 

São hoje, também, atribuídos os diplomas aos estudantes que concluíram os seus 
cursos nesta prestigiada escola  

É um momento marcante para a vida de todos aqueles que recebem o diploma 
habilitante para o exercício da sua profissão no domínio da saúde. 

Não menos importante é para nós, cidadãos utentes dos serviços de saúde, a 
confiança que depositamos nas competências e atitudes adquiridas por estes 

novos profissionais. 

Estou certo que poderemos confiar no vosso profissionalismo e que o país saberá 

aproveitar as vossas competências e, espero, retribuir-vos de forma justa. 
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Desejo-vos, pois, a todos vós as maiores felicidade e realizações profissional para 
o exercício das funções para as quais passam, agora, a estar habilitados. 

Caros Colegas, 

Caros Estudantes 

Ilustres Convidados 

As instituições possuem memória e devem ser reconhecidas para com todos 

aqueles que lhes deram, ou dão, o seu contributo. 

Neste contexto quero expressar o meu reconhecimento ao Prof. Manuel Correia 

pela sua dedicação plena, na parte da sua vida profissional que dedicou à ESTeSL, 
ao IPL e, muito em especial, à construção do Serviço de Saúde Ocupacional do 

IPL. 

O Prof. Manuel Correia foi durante vários anos presidente da ESTSeL, Vice-
Presidente do IPL e responsável pelo Serviço da Saúde Ocupacional do nosso 

instituto. 

É um exemplo de que não são as maiores qualificações académicas que tornam 

um Homem dinâmico, agregador, e possuidor de visão estratégica de 
desenvolvimento. 

Saibamos nós, agora, dar continuidade e melhorar a contributo dado pelo Prof. 
Manuel Correia ao IPL. 
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Uma palavra de reconhecimento e agradecimento aos Colegas que hoje recebem 
a sua medalha comemorativa dos vinte e cinco anos de dedicação à Escola 

Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa. 

Caros Colegas, 

Caros Estudantes 

Em nome do Politécnico de Lisboa, deixo um desafio a todos vós: 

A ESTeSL tem vindo a trabalhar para ser um espaço aberto, plural, de valores, 
de ciência e tecnologia, de formação e de extensão à comunidade. 

A persecução deste objetivo, no contexto da nossa realidade académica e social, 
só é possível numa conjugação de esforços, na agregação e complementaridade 

de competências e valências –consolidando o que está feito, criando e 

construindo novos laços com os nossos parceiros nacionais e internacionais. 

Espero de todos vós o vosso empenho e disponibilidade na construção deste 

desígnio agregador e potenciador de crescimento e reconhecimento académico 
e social. 

Caros Colegas 

Minhas Senhoras 

Meus Senhores 
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Por fim, como sempre faço, exorto toda a comunidade académica, docentes, 
funcionários não docentes e alunos, a prosseguirem o trabalho de construção de 

uma instituição que seja um espaço de liberdade, uma referência de vida 
democrática, um exemplo de competência, de rigor, de trabalho e de justiça. 

Muito Obrigado, Disse, 

ESTeSL, 23 de Fevereiro de 2022 

Elmano Margato 


