
 

CERIMÓNIA DE ENTREGA DE PRÉMIOS IPL 2022 

Entrega do Prémios Científicos IPL/CGD  

e de Relevância na Comunidade  
2019-2021 

e Entrega prémios Belas Letras 2022 

Exmos. Srs. Presidentes/Diretores, das Unidades Orgânicas do IPL 
Exmo. Sr. Provedor do Estudante, Prof. Trindade Nunes 

Exmo. Sr. Diretor Financeiro do Serviços de Ação Social do IPL 
Exmos. Srs. representantes da Caixa Geral de Depósitos, Dr.ª Carla Gomes, Dr. 

António Bernardo e Dr. João Paulo 
Estimados Colegas docentes e não docentes 

A todos os presentes nesta cerimónia de reconhecimento do trabalho científico e 
de prestação de serviços à comunidade, desenvolvido no triénio 2019-2021, bem 

como dos prémios de estímulo à escrita, relativos ao ano de 2021, e destinados 
aos nossos alunos, apresento, em nome do Politécnico de Lisboa, as nossas 

felicitações. 

À instituição pública Caixa Geral de Depósitos que, dentro da sua estratégia de 

ligação e estímulo ao desenvolvimento do ensino superior, tem vindo a apoiar o 
Politécnico de Lisboa, nomeadamente, no que se refere à implementação dos 

Prémios Científicos IPL/CGD, expresso o nosso reconhecido agradecimento. 

São igualmente merecedores do nosso reconhecimento todos os Colegas que 

integraram os diferentes júris de seleção que, com o seu trabalho, permitiram a 

elaboração das listas submetidas a homologação. 

 



 

CERIMÓNIA DE ENTREGA DE PRÉMIOS IPL 2022 

Caros Colegas 

Minhas Senhoras e meus Senhores 

O prestígio e a projeção, nacional e internacional, do Politécnico de Lisboa são 

sustentados na qualidade do trabalho desenvolvido pela sua comunidade 
académica: trabalhadores docentes, não docentes e estudantes. 

Refiro-me ao contributo expectável destes três agentes da nossa comunidade: 

- No que aos estudantes se refere, num futuro próximo, enquanto cidadãos 

ativos, através do seu desempenho nas respetivas profissões, cujas 
competências, capacidades e atitudes ajudamos a desenvolver. 

- No que aos funcionários docentes e não docentes se refere, a essência da 
nossa razão de ser – a formação. 

E, ainda, a prestação de serviços à sociedade, consubstanciada no entrosamento 
com o tecido produtivo ou dos serviços, nacionais ou internacionais, 

nomeadamente, empresas e instituições públicas ou privadas com as quais 
colaboramos e para as quais fazemos transferência de conhecimento. 

Num âmbito mais académico, tomam especial relevo a publicação de trabalhos 

científicos resultantes da atividade de investigação, de desenvolvimento e da 
criação artística, realizada intramuros ou em parceria com outros parceiros do 

sistema científico ou artístico. 

Pelo exposto, a Presidência do IPL considera da mais elementar justiça 

homenagear aqueles que, de entre nós, se destacaram pela qualidade e 
quantidade do seu trabalho nos domínios atrás referidos. 
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Devemos, no entanto, ter presente que o contributo do Politécnico de Lisboa à 

sociedade é feito pelo agregado da participação individual de cada um de nós; 
independentemente deste aporte resultar do exercício da atividade letiva, da 

prestação de serviços à comunidade, ou do trabalho de investigação e de 
desenvolvimento. 

Não é possível estabelecer compartimentos estanques entre estes três vetores 
de exercício profissional de um académico. 

No entanto, devemos ter sempre presente que é a investigação e o 
desenvolvimento que suportam a criação de conhecimento novo, a atualização 

da componente letiva e, consequentemente, o progresso da sociedade. 

Caros Convidados 

Estimados Colegas, 

A equipa da presidência está convicta de que o caminho que temos vindo a 

percorrer: 

- Da construção, com as nossas Unidades Orgânicas, de um espírito de corpo 

coeso, consubstanciado na apresentação conjunta de formações e na realização 

de trabalhos de I&D em parceria; 

- De entrosamento com a sociedade nos domínios das ciências e das artes - 

através da prestação de serviços à comunidade com diferentes e relevantes níveis 
de intervenção; 

- Do apoio à atividade de investigação, desenvolvimento e da criação artística;  
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- Da internacionalização, ao nível da formação, investigação, desenvolvimento e 

da criação artística, bem como, o da captação de novos alunos. 

- Do apoio ao movimento estudantil, nomeadamente, através da ação do Serviço 

de Ação Social 

São vetores de um sistema mais alargado, que nos vai tornar uma instituição 

académica mais respeitada pelos seus pares, empresas e serviços, dito de outro 
modo – pela sociedade. 

Este percurso, difícil de calcorrear, necessita da colaboração e empenho de todos 
vós, com especial enfase, para os líderes dos diferentes órgãos de governo das 

nossas Unidades Orgânicas. 

A Presidência do Politécnico de Lisboa almeja e trabalha para a construção de 
uma instituição com plenitude de competências no domínio do ensino superior 
em todas as suas áreas de saber. 

Mais uma vez, aos vencedores dos prémios instituídos e que hoje agraciamos, 
redobro as nossas felicitações e peço a continuação do mesmo empenho do 

passado. 

Muito obrigado pela vossa presença 

Disse. 

IPL, Serviços da Presidência, Lisboa 27 de maio de 2022 

Elmano Margato 


