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Salão Nobre dos Serviços da Presidência do IPL 

1.º Fórum Técnico de Empreendedorismo e Desenvolvimento  
da República de Angola  

Ilustres Deputados da Assembleia da República de Portugal,  
Eng.º. João Moura e Eng.º António Proa 

Exmo. Sr. Ministro da Economia e Planeamento de Angola, Dr. Mário João 

Exmo. Sr. Embaixador de Angola em Portugal, Dr. Carlos Fonseca 

Exmo. Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros Técnicos de Portugal, Eng.º 
Augusto Guedes 

Ilustres Membros da Embaixada de Angola que integram a Comissão de Honra 
deste 1.º Fórum, Sr. Embaixador – Dr. Carlos Fonseca e Sr.ª Adida Comercial 

Dr.ª Paula Lisboa 

Estimados Membros da Comissão Técnica deste evento: da Embaixada de Angola 

em Portugal, Dr. Zeferino Pintinho e Dr.ª Makiesse Guilherme e, de Portugal, Sr. 
Presidente da Região Sul da OET, Eng.º José Delgado 

Caros Conferencistas 

Estimados Colegas, 
Minhas Senhoras e meus Senhores 
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Em nome do Politécnico de Lisboa quero agradecer à Embaixada de Angola em 
Portugal o facto de ter escolhido o Politécnico de Lisboa para a realização deste 

evento. 

O Politécnico de Lisboa é constituído por oito Unidades Orgânicas, algumas delas 

servindo o país há mais de um século, oferecendo um espectro formativo 
alargado que vai desde as artes à tecnologia/engenharia, passando pela 

educação, comunicação social e ciências empresariais. 

Somos uma instituição de ensino superior com cerca de catorze mil alunos, mil e 

duzentos docentes e quatrocentos funcionários não docentes, inserimo-nos na 
região metropolitana de Lisboa que, por si só, possui cerca de três milhões de 

habitantes. 

Neste enquadramento, não são para nós, naturais nem justificáveis, 

preocupações com formações de carácter temporário ou regional. 

O Politécnico de Lisboa guia-se por padrões sustentados de qualidade e trabalha 

para que os seus formados desenvolvam e adquiram capacidades, atitudes e 

competências de modo a poderem desempenhar, no espaço nacional e/ou 
internacional, a profissão inerente à formação que escolheram e, 

simultaneamente, serem cidadãos de corpo inteiro. 

Estimados Conferencistas 

Caros Colegas, 
Minhas Senhoras e meus Senhores 

Este 1.º Fórum Técnico de Empreendedorismo e Desenvolvimento, promovido 
pela Embaixada de Angola em Portugal, cria uma oportunidade de debate sobre 
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temas atuais e transversais às sociedades que perspetivam o seu futuro num 

mundo global, cada vez mais interligado e competitivo. 

Mundo, que pretendemos economicamente e culturalmente mais desenvolvido e, 

concomitantemente, socialmente mais justo. 

Vão ser debatidos temas diversos e a partilha de conhecimentos e experiências, 

em temáticas de espectro largo, que vão da Economia, à Educação, à Agricultura, 
à Indústria, ao Desporto e à Segurança no Trabalho. 

Em minha opinião, a Organização do Encontro procurou estabelecer uma linha 
de debate que não descura a cultura identitária dos povos e permite o seu 

desenvolvimento sustentado, tendo salientado: 

“Criar um mundo, um país, onde seja bom viver e estar” 

Este é um desígnio nobre, que só será possível de alcançar colocando a ciência 
e a técnica ao serviço das pessoas; harmonizando o desenvolvimento económico, 

com o desenvolvimento social e sustentabilidade ambiental. 

Caros Conferencistas 

Minhas Senhoras e meus Senhores 

Todos esperamos que dos trabalhos que aqui irão decorrer e da discussão das 
ideias trazidas pelos atores consagrados em diferentes domínios: da ciência, à 

cultura, à política, ao mundo empresarial e profissional à investigação e ao 
desenvolvimento, possam surgir espaços de oportunidade para o 

desenvolvimento de Angola e, também, de Portugal. 
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Nada mais adequado para acolher a discussão dos temas atrás referidos do que 
uma Instituição de Ensino Superior que é um espaço de liberdade, uma referência 

de vida democrática, um exemplo de rigor, de trabalho e de justiça. 

Esse espaço somos nós, -o Politécnico de Lisboa. 

Termino, desejando a todos Bom Trabalho e fazendo votos para que deste 
encontro saiam ideias que nos permitam trilhar, em conjunto, o caminho do 

desenvolvimento económico e da justiça social.  

Agradeço a todos os que hoje nos quiseram honrar com a sua presença. 

Disse. 

Muito Obrigado, 
Lisboa 02 de dezembro de 2022 
Elmano da Fonseca Margato 

 


