
 

 
SESSÃO DE ABERTURA DO NOVO ANO LETIVO ESTESL 2019/2020  

  
 

Abertura do ano letivo da Escola Superior de Tecnologia 

da Saúde de Lisboa - 22 de outubro de 2019 

Exma. Senhora Presidente do Conselho de Representantes 

da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, 

Professora Maria Helena Soares 

Exma. Senhora Presidente da ESTeSL, Professora Anabela 

Graça 

Exma. Senhora Presidente do Conselho Científico, Prof.ª 

Lina Vieira 

Exmo. Senhor Presidente do Conselho Pedagógico, Prof. 

André Coelho 

Exma. Srª. Presidente da Associação de Estudantes da 

ESTeSL, Estudante Beatriz Roda 

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

do IPL 
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Estimados Alunos 

Caros Colegas, 

Ilustres Convidados 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

As minhas primeiras palavras vão para os novos alunos da 

Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa (ESTeSL), 

que iniciam agora um novo ano letivo e um novo percurso 

de vida. 

A todos vós quero agradecer a opção por um curso desta 

escola e garantir-vos que a qualidade do ensino aqui 

praticado é um garante do vosso bom desempenho 

profissional futuro. 

Desejo-vos, pois, as maiores felicidades para a realização e 

concretização das atividades letivas que agora iniciam. 
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Aos alunos que já fizeram a opção pela ESTeSL em anos 

anteriores expresso os meus votos de continuação de bom 

trabalho. 

Aos Colegas docentes, que, sustentados nas suas 

capacidades, no conhecimento científico e técnico, 

orientarão as vossas atividades e vos ajudarão a 

desenvolver as competências e atitudes necessárias ao 

desempenho competente do técnico de saúde, apresento 

o meu reconhecimento pelo seu trabalho e dedicação. 

Uma Escola faz-se com o empenho e trabalho de todos, da 

direção, dos docentes, dos funcionários não docentes, do 

movimento associativo e dos alunos. 

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. 
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Não é possível a uma instituição de ensino superior, no 

domínio da saúde, estabelecer áreas prevalecentes nestas 

componentes. 

Todas elas contribuem para o desempenho competente 

dos seus formandos e, através destes, para uma melhor 

prestação de serviço de saúde aos nossos concidadãos.   

E só na simbiose destas componentes, que parecem 

dispares, é possível criar as condições para o seu 

desenvolvimento sustentado, no âmbito do ensino 

superior digno deste nome.  

O crescimento e prestígio da ESTeSL tem vindo a 

respaldar-se na diversidade da atividade letiva, na 

quantidade e qualidade da atividade científica 

desenvolvida e na prestação de serviços à comunidade. 

Estimados Alunos 
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Caros Colegas, 

Ilustres Convidados 

Neste âmbito, devo, nesta cerimónia, referir alguns passos 

significativos que a ESTeSL tem vindo a dar e que a todo o 

Instituto Politécnico muito prestigia. 

No domínio da formação: 

- A criação, recente, de seis mestrados em diferentes áreas 

de intervenção desta Escola, todos eles acreditados por 

seis anos. 

Este esforço colocado na criação de cursos de 2.ª Ciclo e a 

sua diversificação era urgente para a afirmação, 

crescimento, e sustentabilidade da Escola.  Esforço que 

agradeço à presidente da Escola, Prof.ª Anabela Graça, e a 

toda a sua equipa.  
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Acresce a toda esta atividade a preocupação e o 

envolvimento crescente desta escola nas emergentes 

metodologias de ensino/aprendizagem de que são 

exemplo as três comunicações integradas no programa 

desta sessão solene. 

No domínio da Investigação e desenvolvimento: 

- A criação do   Centro de Investigação em Saúde e 

Tecnologia, recentemente avaliado pela Fundação para a 

Ciência e a Tecnologia com a classificação de BOM. 

A iniciativa da criação deste centro de investigação e 

desenvolvimento, acreditado pela Fundação para a Ciência 

e a Tecnologia, foi um rasgar de horizontes. Este Centro 

veio permitir a colaboração formal da ESTeSL com as mais 

prestigiadas instituições de I&D nacionais e estrangeiras da 

sua área. O meu reconhecimento ao Coordenador do  
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Centro, Prof. Miguel Brito, e aos Colegas que tiveram a 

coragem e a vontade de o integrar. 

- A colaboração, ao nível do doutoramento, com a 

Universidade de Macau. 

Trata-se de uma colaboração muito importante e 

prestigiante tanto para a ESTeSL, como para o IPL, pelo que 

representa em termos de formação pós-graduada e 

colaboração internacional no domínio da investigação e do 

desenvolvimento. 

No domínio da extensão á comunidade: 

- A coordenação do Serviço de Saúde Ocupacional do 

IPL/ESTeSL, que hoje presta serviço a grandes instituições 

na região de Lisboa: Laboratório Nacional de Engenharia 

Civil, Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto, Direção 

Geral de Saúde, prevendo-se, para breve, o Instituto 

Português do Desporto e da Juventude (IPDJ). 
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Reconhecido pela qualidade do serviço prestado, trata-se 

de um serviço muito prestigiante para todo o IPL. O meu 

agradecimento ao coordenador do Serviço de Saúde 

Ocupacional, Prof. Manuel Correia, docente deste Escola. 

O dinamismo que hoje se sente em todos os setores desta 

escola, a evolução sustentada a que se assiste e a sua 

afirmação na sociedade, faz dela uma unidade orgânica 

diferente daquela que existiu no passado. 

Como presidente da instituição que tutela a ESTeSL, quero 

expressar o meu mais profundo reconhecimento a todos 

os que, no dia-à-dia, ajudam a trilhar este caminho. 

Dito isto não posso deixar de referir um dos pensamentos 

do Padre António Vieira: 

 “Nós somos o que fazemos. O que não se faz não existe. 

Portanto, só existimos nos dias em que fazemos. 

Nos dias em que não fazemos apenas duramos.” 
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Tenho para mim que os Colegas da ESTeSL têm vindo a 

fazer justiça às palavras deste jesuíta, professor, 

humanista e defensor da liberdade. 

Neste ponto gostaria, ainda, de vos dar a conhecer os 

desenvolvimentos em curso para a regularização do 

espaço ocupado pela ESTeSL. 

Fruto de uma colaboração empenhada entre a direção 

desta escola e a Presidência do IPL, encontra-se já numa 

fase avançada o registo da propriedade em nome do 

IPL/ESTeSL das instalações atualmente ocupadas. 

Acresce que foram dados passos significativos no 

entendimento com a Escola Superior de Enfermagem de 

Lisboa para que, no futuro próximo e a contendo dos 

legítimos interesses da ambas as instituições, a ESTeSL 

possa ver o seu espaço alargado. 

Estimados Alunos 
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Caros Colegas, 

Ilustres Convidados 

Antes de concluir a minha intervenção não quero deixar de 

referir a necessidade de darmos continuidade à formação 

pós-graduada do nosso corpo docente. 

As exigências de qualificação do corpo docente mudaram 

muito nos últimos tempos. Hoje não basta sermos 

competentes é necessário que os outros atestem, 

formalmente, a nossa competência. 

Para além deste atestado formal é indispensável fazermos 

uso dele, isto é: para além das atividades de formação, 

envolvermo-nos em atividade de investigação e 

desenvolvimento e de extensão. Ou seja, sermos parte 

integrante e ativa de uma instituição de ensino superior 

inserida na comunidade e ao serviço do país.     
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Caros Colegas 

Minhas Senhoras 

 Meus Senhores 

  

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, 22 de outubro de 2019 

Elmano Margato 


