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Entrega dos Prémios Científicos IPL/CGD e de 

Relevância na Comunidade – 2018-2020 

Exmos. Srs. Presidentes/Diretores, das Unidades Orgânicas do IPL 

Exmo. Sr. Diretor Financeiro e Diretora de Serviços de Apoio Social do Serviços de Ação 

Social do IPL 

Exmos. Srs. representantes da Caixa Geral de Depósitos 

Estimados Colegas docentes e não docentes 

A todos os presentes nesta cerimónia de atribuição dos prémios instituídos pelo 

Politécnico de Lisboa de reconhecimento do trabalho científico e de prestação de 

serviços à comunidade, apresento, em nome da nossa instituição, as nossas felicitações. 

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

e estimulo ao ensino superior, tem vindo a apoiar o Politécnico de Lisboa, 

nomeadamente, no que se refere à implementação dos Prémios Científicos IPL/CGD, 

expresso o meu reconhecido agradecimento. 

A todos os elementos dos diferentes Júris de seleção expresso, também, o meu 

reconhecimento pela disponibilidade demonstrada.  

Caros Colegas 

Minhas Senhoras e meus Senhores 
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É certo que o modelo organizacional deste ato, fora da cerimónia comemorativa do Dia 

do IPL, não é o formato mais esplendoroso de reconhecer os que de nós se destacaram, 

com o trabalho desenvolvido nos últimos três anos, nos domínios em apreço pelos júris 

dos respetivos concursos. 

No entanto, porque todos continuamos a trabalhar e a dar o nosso contributo ao 

Politécnico de Lisboa e através deste à sociedade, a Presidência do IPL considera da mais 

elementar justiça homenagear aqueles que, de entre mais de mil docentes, se 

destacaram pela qualidade e quantidade do seu trabalho. 

A perceção, por parte da academia e da sociedade em geral, da qualidade e valor da 

nossa instituição é feita pelo agregado do contributo 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. 

Numa instituição de ensino superior, não é possível estabelecer compartimentos 

estanques entre estes três vetores de exercício profissional de um académico. 

Devemos ter, sempre, presente que é a investigação e o desenvolvimento que suportam 

a criação de conhecimento novo, a atualização da componente letiva e a, consequente, 

transferência de conhecimento para a sociedade. 

Caros Colegas 

Minhas Senhoras e meus Senhores 

Pela atualidade, relembro aqui algumas das minhas palavras proferidas no discurso da 

cerimónia homóloga do ano passado, tendo por pano de fundo a situação pandémica 

por disseminação do coronavírus COVID-19: 
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“Nesta situação excecional de vivência coletiva, é nosso dever dar continuidade à 

prossecução da nossa função social - ensino, investigação e prestação de serviços à 

comunidade. 

Não podemos fechar-nos em casa a gastar os recursos ainda disponíveis, na expectativa 

de que a coisa passe para depois voltarmos. 

As gerações que ajudamos a formar e a sociedade a quem prestamos serviços não nos 

compreenderiam e não nos perdoariam tamanha cobardia.” 

Estimados Colegas, 

Caros convidados 

Finalmente, aos vencedores dos prémios instituídos e que hoje agraciamos, apresento 

mais uma vez as minhas felicitações e peço a continuação do mesmo empenho do 

passado. 

É certo, que o caminho que trilhamos por vezes, por conformismo ou falta de audácia, 

não é percebido ou comungado por todos os elementos que integram a comunidade 

IPL. 

Mas, a equipa da presidência está convicta de que este caminho, do rigor, do trabalho, 

da justiça, da equidade, difícil de calcorrear, é o que nos pode tornar uma instituição 

académica respeitada pelos seus pares, empresas e serviços, dito de outro modo - a 

sociedade. 

Tenho para mim que o IPL, com o trabalho e empenho de todas as suas Unidades 

Orgânicas, tem vindo a dar passos sólidos e sóbrios no caminho do seu desenvolvimento  
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científico, técnico, social e artístico que suportam a ambição de construir uma instituição 

com plenitude de competências no domínio do ensino superior em todas as suas áreas 

de saber. 

Muito obrigado pela vossa presença 

Disse. 

IPL, Serviços da Presidência, Lisboa 8 de Julho de 2021 

Elmano Margato 


