
 

DIA DA ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DA SAÚDE DE LISBOA 

Auditório da ESTeSL  

Dia da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa   

Exma. Senhora Vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, Dr.ª Sofia Athayde, 

em representação do Sr. Presidente; Eng.º Carlos Moedas 

Exmo. Sr. Dr. Tiago Batista, em representação da Junta de Freguesia de 

Moscavide e Portela 

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. Senhora Presidente do Conselho Pedagógico, Professora Maria João 

Carapinha 

Exma. Sr.ª Presidente da Associação de Estudantes da Estudante Cátia 

Bernardino 

Exma. Senhora Diretora Geral da Agência Erasmus+ Educação e Formação, 

Prof.ª Ana Cristina Perdigão 

Exma. Senhora Diretora Geral da Saúde, Dr.ª Graça Freitas 
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Exmo. Sr. Dr. Filipe Luig, em representação do Sr. Presidente do Instituto 

Português do Sangue e da Transplantação 

Exma. Sr. Dr.ª Paula Breia, em representação da Sr.ª Presidente do Conselho 

de Administração do Hospital Garcia de Orta 

Exma. Sr.ª Presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Análises 

Clínicas e Saúde Pública, Dr.ª Hélia Corona 

Exmo. Sr. Presidente da Associação Portuguesa dos Técnicos de Radiologia, 

Radioterapia e Medicina Nuclear, Dr. Altino Cunha 

Exmo. Sr. Presidente da Ordem dos Fisioterapeutas, Prof. António Lopes 

Exma. Sr.ª Prof.ª Joana Sousa, em representação do Sr. Presidente da Ordem 
dos Nutricionistas 

Exmo. Sr. Dr. Pedro Rosa, em representação do Sr. Presidente da Associação 
Nacional de Saúde Ambiental 

Exmo. Sr. Presidente da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, Sr. Prof. 
João Santos 

Exmo. Sr. Presidente da Escola Superior de Saúde Ribeiro Sanches, Prof. Paulo 

Sargento 

Exma. Sr.ª Presidente da Escola Superior de Saúde do Porto, Prof.ª Cristina 

Prudêncio 
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Exmo. Sr. Prof. Telmo Pereira, em representação do Sr. Presidente da Escola 

Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra 

Exma Sr.ª Dr.ª Marta Mesquita e Dr. Rogério Nunes, em representação do Sr. 

Presidente do Sindicato dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de 
Diagnóstico e Terapêutica 

Exma Sr.ª Dr.ª Susana Neves e António Bernardo, em representação da Caixa 
Geral de Depósitos 

Exmo. Diretor Geral da Medtronic, Dr. António Bernardo 

Exmo. Sr. Prof. Paulo Monteiro, em representação do Grupo Auchan 

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

Exmos. Srs. Past Presidentes da ESTeSL, Prof.s Esaú Dinis, Manuel Correia, João 

Lobato e Anabela Graça 

Estimados Estudantes,  

Caros Colegas, docentes e não docentes, 

Ilustres Convidados 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 
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Aos Órgãos de Gestão da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, 

nomeadamente à sua Presidente, Prof.ª Beatriz Fernandes, ficam os meus 
agradecimentos pelo trabalho que tem vindo a realizar na procura do 

crescimento, sustentado, desta Escola e da sua afirmação no espaço nacional e 
internacional. 

Aos estudantes, na pessoa da Presidente da Associação de Estudantes da 
ESTeSL, Cátia Bernardino, fica o meu reconhecimento pela representação e 

defesa dos interesses dos estudantes junto dos Órgãos de Gestão da Escola e do 
Instituto. 

A Escola Superior de Tecnologia de Lisboa possui 42 anos de exercício, com os 
últimos 19 anos de integração no Politécnico de Lisboa. É a mais recente Escola 

do Instituto. 

O facto de ser a mais jovem escola do Politécnico de Lisboa traz-lhe as 

características próprias da juventude. 

Ao caso, vontade e força para a procura de novos caminhos de desenvolvimento 

e afirmação, cobrindo as diferentes funções sociais das instituições de ensino 

superior: Formação – Investigação e Desenvolvimento - Prestação de Serviços à 
Comunidade. 

No âmbito da Formação a ESTeSL oferece, atualmente, formação graduada e 
pós-graduada a acerca de 2000 estudantes. 

Esta formação procura desenvolver as competências, as capacidades, e as 
atitudes necessárias e habilitantes para o exercício competente das profissões 

que credenciam cada um dos dez cursos de Licenciatura, dez cursos de Mestrado, 
e várias pós-graduações. 
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À formação referida acrescem diversos Doutoramentos, em Associação com 

Instituições Universitárias Nacionais e Estrangeiras, de que destaco, pela sua 
singularidade e posicionamento nos rankings internacionais, a Universidade de 

Macau. 

Constata-se que, os alunos formados por esta Escola usufruem da procura 

realizada por instituições de saúde nacionais e estrangeiras. 

No domínio da Investigação e Desenvolvimento, a Escola deu passos 

decisivos e comprovados, quer pela Criação do Centro de Investigação em Saúde 
e Tecnologia, H&TRC, creditado e financiado pela FCT, quer pelo número de 

Projetos Nacionais e Internacionais em que está envolvida. 

Devo aqui referir as várias parcerias de I&D realizadas em associação com os 

homólogos europeus, com os países de expressão portuguesa, e com instituições 
de saúde nacionais. 

Neste âmbito, fica o reconhecimento do Politécnico de Lisboa aos Colegas da 
ESTeSL que integram o H&TRC, bem como ao Diretor deste Centro, Prof. Miguel 

Brito. 

No âmbito da Prestação de Serviços à Comunidade, a ESTeSL desenvolve, 
em conjunto com as autarquias locais, um trabalho variado de atividades 

destinadas a públicos alargados, procurando dar corpo à divulgação científica e 
empenhando-se, ativamente, na construção de espaços de contacto e diálogo 

intercultural entre os seus investigadores e a comunidade. 

Neste domínio, refiro, de entre outras, a participação nos programas de 

voluntariado, inseridos no programa Transforma Portugal, a criação de diversos 
cursos online, Massive Open Online Courses (MOOCs), a realização de ações no 
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âmbito da Educação Ambiental para a Sustentabilidade, ou a realização de 

formações específicas para instituições de Saúde. 

Pelo exposto, atenta a juventude desta Escola, estou certo de que foram dados 

passos seguros e demonstráveis na consolidação e crescimento desta Escola. 

Crescimento a que o apoio do Politécnico de Lisboa nunca faltou! 

Caros Colegas, 

Ilustres Convidados 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

O dia da Escola que hoje comemoramos, tem como tema “Uma Escola Aberta ao 

Mundo”. 

Tenho para mim, que a concretização deste objetivo só é possível de ser 

alcançada com sabedoria. 

Isto é, preservando o que foi criado pelos Colegas que nos antecederam, 

juntando sinergias, colocando o coletivo acima do individual, dando continuidade, 
de forma sólida, ao trabalho que tem sido feito e que já, hoje, aqui referi. 

Para este desígnio toma especial relevo a internacionalização, consubstanciada 

em atividades de I&D, em ações de mobilidade de pessoal docente, não docente 
e de estudantes, a construção de cursos em língua Inglesa e de cursos de dupla 

titulação. 
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A Escola só estará verdadeiramente Aberta ao Mundo se for, no seu domínio, um 

polo de atração e destaque internacional. 

Trata-se de um objetivo de relevo, de difícil concretização e muito exigente, mas, 

estou convicto, que com o envolvimento e empenho de todos será possível, num 
futuro próximo, alcançar este desígnio. 

Caros Colegas, 

Caros Estudantes 

Ilustres Convidados 

Vou terminar a minha intervenção procurando expressar, alguns agradecimentos 

com a beleza de que os destinatários são merecedores. 

O Politécnico de Lisboa expressa o seu agradecimento aos Patrocinadores dos 

Prémios que hoje vão ser atribuídos, nomeadamente, à Caixa Geral de Depósitos, 
à Auchan e à Medtronic. 

É justo reconhecer as ações de responsabilidade social demostrada por estas 
instituições, ou empresas, pelo seu envolvimento no reconhecimento público dos 

estudantes que, nesta Escola, se destacaram no seu percurso formativo. 

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. 
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A todos estes estudantes, expresso os meus votos de boa integração no mercado 

de trabalho e de uma justa retribuição para o exercício da profissão para a qual 
ficaram habilitados. 

Por fim, 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 

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. 

Disse. 

Muito Obrigado, 
Lisboa, 12 de janeiro de 2023 
Elmano da Fonseca Margato 


