Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa
Cerimónia Comemorativa dos 33 Anos do IPL
Ilustre Convidado de Honra, Dr. Francisco George
Exmo. Sr. Diretor Geral do Ensino Superior, Prof. João
Queiroz
Exmo. Sr. Presidente do Conselho de Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo,
representado pela Dr.ª Laura Silveira
Exmo. Past Secretário de Estado do Ambiente, Prof.
Carlos Martins
Exmo. Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal,
Eng.º António Laranjo
Exmo. Membro do Conselho de Administração da
Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior,
Prof. Armando Pires
Exma Sr.ª Diretora Nacional da Agência Erasmus, Dr.ª
Joana Godinho
Exmo. Sr. Coordenador Nacional do Serviço de
Intervenção dos Comportamentos Aditivos e nas
Dependências, Dr. João Goulão
Exmo. Senhor Bastonário da Ordem dos Engenheiros,
representado pela vice-presidente, Prof.ª Lídia Santiago
Exmo. Senhor Bastonário da Ordem dos Engenheiros
Técnicos, representado pelo vice-presidente Eng.º
Técnico Carlos Gomes Pereira
Exma. Senhora Bastonária da Ordem dos Nutricionistas,
representada pelo Prof. Lino Mendes
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Exmo. Senhor Bastonário da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas, representado pelo Prof. Luís Rosa
Exmo. Senhor Presidente do Conselho Diretivo da
Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, Dr. Pedro
Rebelo
Exma. Presidente da Associação Portuguesa de
Ortoptistas, representada pela Vice-Presidente Dra.
Isabel Reich-d’Almeida
Exmo. Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Castelo
Branco, Prof. António Fernandes
Exº Senhor Presidente da Escola Superior de Hotelaria e
Turismo do Estoril, Prof. Raúl Filipe
Exº Senhor Vice Presidente da Escola Superior Náutica
Infante D. Henrique, representado pelo Prof. Abel
Amorim
Exmo. Sr. Representante do Conselho de Ética da
ESTeSL, Prof. Carolino Monteiro
Exmo. Representante da Caixa Geral de Depósitos, Dr.
João Paulo e demais colegas
Ex.º Senhor Coordenador do Departamento de Ensino
Superior da Federação Nacional dos Professores, Prof.
João Cunha e Serra
Exma.ª Sr.ª Diretora da Escola de Socorrismo da Cruz
Vermelha, Dr.ª Teresa Silveira
Exmo. Presidente da Associação Movimento Salvar Mais
Vidas, Dr. Gabriel Boavida
Exs. Senhores Membros do Conselho Geral do IPL
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Ex.º Senhor Provedor do Estudante do IPL, Prof.
Trindade Nunes
Exma. Sr.ª Presidente da ESTESL, Prof.ª Anabela Graça
Presidentes e demais representantes das restantes
Unidades Orgânicas do IPL
Ex.º Senhor Presidente da Federação Nacional dos
Estudantes do Ensino Superior Politécnico, Tiago Diniz
Ex.º Senhor Presidente da Federação Académica de
Lisboa, Sofia Escária
Exmo. Sr. Presidente da Associação Desportiva do
Ensino Superior de Lisboa, Gonçalo Rosmaninho.
Senhor Presidente da Federação Académica do Instituto
Politécnico de Lisboa, João Ferreira, e Presidentes das
Associações de Estudantes das Unidades Orgânicas do
IPL
Caros Convidados
Caros Colegas
Caros Estudantes
Minhas Senhoras e Meus Senhores
O Politécnico de Lisboa é uma instituição de ensino
superior que, através das suas seis escolas e dos seus dois
Institutos, se assume como uma entidade voltada para o
futuro, contribuindo para o desenvolvimento harmonioso
da sociedade através da formação integral de mais treze
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mil estudantes, nas áreas da educação, da engenharia e
da tecnologia, das ciências sociais e das artes.
Comemoramos

hoje

o

nosso

trigésimo

terceiro

aniversário, devendo agradecer a todos os que, quer
através dos diferentes cargos que ocupam e ocuparam,
quer através do seu trabalho empenhado contribuem e
contribuíram para a nossa afirmação enquanto instituição
de prestígio no ensino superior nacional e, mais
recentemente,

como

parceiro

credível

de

várias

instituições a nível internacional.
Mas o caminho percorre-se caminhando,
necessariamente, juntos, superando etapas!
Caminhando na implementação de estratégias que
tornem as nossas unidades orgânicas competitivas no
recrutamento de novos alunos nacionais e internacionais,
diversificando a oferta formativa, melhorando o ambiente
de desenvolvimento da aprendizagem, proporcionando
recursos

educativos

modernos,

monitorizando,
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analisando

e

otimizando

as

metodologias

de

ensino/aprendizagem.
Empenhamo-nos em formar cidadãos esclarecidos,
responsáveis e participativos que sejam,
simultaneamente, profissionais competentes.
Caminhando na implementação de programas que
incentivem e criem condições para que os nossos
docentes possam desenvolver as suas atividades de
investigação, desenvolvimento e de criação artística
intramuros.
A afirmação do Politécnico de Lisboa na academia, em
particular, e na sociedade em geral, passa em muito pelo
reconhecimento da sua produção científica e artística e
pela

forma

como

partilhamos

e

divulgamos

o

conhecimento aqui produzido.
Caminhando na qualificação do corpo docente das nossas
unidades orgânicas, equilibrando os profissionais com o
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título de especialista com os académicos possuidores do
grau de doutor.
Caminhando na concretização de atividades de extensão
à comunidade, dando resposta às suas necessidades e
organizando atividades que contribuam para o seu
bem-estar.
É da mais elementar justiça salientar aqui o Serviço de
Saúde Ocupacional do IPL que tem vindo a responder,
não só às necessidades internas do IPL, mas também às
solicitações

de

entidades

externas,

querendo

publicamente felicitar, na pessoa do colega Manuel
Correia, o empenho de todos os envolvidos nesta
atividade.
Caminhando na informatização dos procedimentos
administrativos, melhorando o desempenho dos nossos
serviços, aumentando a transparência nos processos de
decisão, otimizando a nossa eficiência.

33.º ANIVERSÁRIO DO IPL | ESTeSL

Caminhando na interiorização de uma cultura de
qualidade por parte de toda a comunidade académica e
na implementação de um modelo de certificação de
qualidade credível e auditável.
Muito já percorremos, mas o caminho é longo e novos
desafios e novas batalhas teremos de enfrentar, sendo a
mais importante a luta pela obtenção da plenitude das
nossas competências, isto é, o reconhecimento formal da
nossa aptidão para a realização de formações de 1.ª, 2.º e
3.º Ciclos
Caros Convidados
Caros Colegas
Caros Estudantes
Minhas Senhoras e Meus Senhores
Escolhemos este ano a área da saúde como ponto central
das comemorações deste trigésimo terceiro aniversário.
Fizemo-lo não só porque o Serviço Nacional de Saúde está
a ser, a alguns anos a esta parte, permanentemente
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questionado, mas também, porque a Escola Superior de
Tecnologia da Saúde de Lisboa tem emergido, nos últimos
anos, como uma das unidades orgânicas do IPL que maior
evolução tem sofrido.
Evolução, não só no aspeto organizacional, mas também
na resposta aos desafios que o forte desenvolvimento da
área da saúde tem exigido, atualizando as suas estruturas
curriculares, diversificando a sua oferta formativa,
melhorando as condições de trabalho de todos os
docentes/investigadores que

aqui realizam

a

sua

atividade profissional.
É de salientar a criação do Centro de Investigação em
Saúde e Tecnologia (H&TRC) (recentemente avaliado pela
Fundação para a Ciência e Tecnologia), aguardando-se o
resultado da sua avaliação.
Assim, gostaria de felicitar na pessoa da sua presidente,
Prof.ª Anabela Graça, toda a equipa da presidência, todo
o corpo docente, todo o corpo de funcionários não
docentes, pelo trabalho que aqui tem sido realizado.
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Porque não há ensino superior sem investigação e
desenvolvimento, sem produção de conhecimento,
felicito na pessoa do coordenador do Centro H&TRC, Prof.
Rui Miguel Brito, todos os docentes que se envolveram na
criação deste Centro, único, até ao momento em todo o
IPL.
Tendo escolhido a área da saúde como tema central
destas comemorações, nada mais apropriado do que
receber e homenagear, neste espaço, uma figura ímpar
da área da saúde pública.
Individualidade que dedicou toda a sua vida profissional a
organizar e gerir sistemas e serviços de saúde, a definir
políticas de atuação sobre fatores condicionantes e
determinantes do processo saúde-doença, tentando
controlar a incidência de doenças nas populações, através
de ações de vigilância e prevenção, quer a nível nacional,
quer noutros lugares do mundo.
Quis o Dr. Francisco George, referência como homem e
como médico, honrar o Politécnico de Lisboa ao aceitar
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participar nesta comemoração dos nossos 33 anos, com a
apresentação de uma intervenção subordinada ao tema
“A saúde dos portugueses. Desafios”.
O Dr. Francisco George possui uma vida ao serviço da
saúde pública, com dimensão nacional e internacional.
Apresentarei seguidamente uma breve resenha do seu
currículo, enunciando as atividades que julgo mais
relevantes.
O Dr. Francisco George obteve, com distinção, em 1973, o
grau de licenciado em medicina pela Faculdade de
Medicina da Universidade de Lisboa e uma pós-graduação
em saúde pública, pela Escola Nacional de Saúde Pública.
Em 1976, iniciou a sua atividade profissional como
delegado

de

saúde

nos

concelhos

de

Cuba

e,

posteriormente, Beja.
Foi bolseiro da Organização Mundial de Saúde (OMS) e,
posteriormente, entre 1980 e 1991, funcionário desta
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organização, tendo sido seu consultor em mais de uma
dezena de missões abarcando diferentes continentes,
donde destaco:
- Responsável pelo Projeto de Desenvolvimento dos
Serviços de Saúde da República da Guiné –Bissau, 1980;
- Coordenador para a África Austral do programa Mundial
de Luta Contra a SIDA, 1990;
Em

1992

regressa

a

Portugal,

tendo

exercido,

sucessivamente, os cargos de Chefe do Serviço de Saúde
Pública, até 2001; o de Subdiretor Geral de Saúde até
2005 e o de Diretor Geral de Saúde até 2017, ano em que
se aposentou por limite de idade.
O Dr. Francisco George dedicou 16 anos da sua vida
profissional a cuidar da saúde dos portugueses através do
seu trabalho à frente da Direção-Geral de Saúde.
Contudo, a atividade deste insigne cidadão não se
restringiu ao exercício da medicina, à definição e
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coordenação de programas e políticas de saúde e à sua
gestão. É, também, um académico de relevo, tendo sido
Professor Associado Convidado da Escola Nacional de
Saúde Pública, da Universidade Nova de Lisboa.
É autor e co-autor de dezenas de artigos científicos no
domínio da sua especialidade e de vários livros.
Participou, como conferencista, em inúmeras reuniões
científicas nacionais e internacionais.
Atenta a sua competência profissional e pluridisciplinar o
Dr. Francisco George deu e dá o seu contributo a várias
instituições nacionais e internacionais de coordenação e
gestão, investigação e académicas, no domínio da saúde,
sendo exemplos:
No contexto nacional:
-

Membro

do

Conselho

Nacional

de

Procriação

Medicamente Assistida, entre 2007 e 2010
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- Membro do Conselho de Orientação do Instituto de
Investigação Científica e Tropical;
- Membro do Conselho Consultivo do Instituto de Higiene
e Medicina Tropical;
- Membro do Conselho de Cidadãos da Faculdade de
Medicina da Universidade de Lisboa;
- Membro de várias associações portuguesas em
domínios múltiplos da saúde;
- Presidente Nacional da Cruz Vermelha Portuguesa,
desde outubro de 2017.
No quadro da União Europeia:
- Representante de Portugal na reunião de peritos no
domínio do VIH/SIDA;
- Membro do High Level Committee on Health e do
Health Security Committee, desde 2001;
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- Membro do Conselho de Administração do Centro
Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, desde
2004;
No Contexto da OMS:
- Representante do Estado Português no Comité
Permanente da OMS - Europa, entre 2014 e 2017;
- Participa, regularmente, nos trabalhos da Assembleia
Mundial de Saúde, bem como, no Comité Regional
Europeu;
- Participa, desde 2005, no Chief Medical Officers.
O profissionalismo e a dedicação do Dr. Francisco George
à causa pública, nomeadamente, à saúde dos nossos
concidadãos, não foi nem será esquecida. A atestá-lo
estão as várias condecorações e agraciações pelos mais
altos representantes do Estado Português:
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- Condecorado pelo Presidente da República à altura, Dr.
Jorge Sampaio, com a insígnia de Grande Oficial da
Ordem do Infante D. Henrique, em 2006;
- Condecorado pelo Ministério da Saúde com a Medalha
de Serviços Distintos- Grau Ouro, em 2014;
- Venceu o Prémio Personalidade de Saúde Sustentável,
atribuído pela Negócios & Accenture e foi agraciado pela
Câmara Municipal de Lisboa com a Medalha de Mérito
Social, em 2017;
- Ao cessar as funções de Diretor-Geral da Saúde, em
2017, foi-lhe atribuída pelo Presidente da República, Prof.
Marcelo Rebelo de Sousa, a mais elevada insígnia da
Ordem de Mérito – a Grã Cruz.
Constatamos de todo este vasto currículo do Dr.
Francisco George, uma vida de trabalho dedicada à
defesa da saúde suportada num homem simples e num
cidadão exemplar.
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Pelo exposto, decidiu o Politécnico de Lisboa agraciar este
nosso convidado de honra com a sua mais elevada
distinção – a Medalha de Ouro.
Termino agradecendo, em nome do Politécnico de Lisboa,
ao Dr. Francisco George o trabalho que fez e que continua
a fazer em prol da saúde, de que todos beneficiamos,
com especial relevo para os mais desfavorecidos.
Tenho para mim que por detrás do profissional está o
Homem com H maiúsculo, pelo que devo referir uma
frase de sua autoria que marca bem a dimensão ética
deste nosso convidado.
E cito: “A minha cultura é a da transparência, da
honestidade, da honra, da palavra uma vez dada de ser
inteiramente observada”.
Obrigado Dr. Francisco George!
Caros Convidados
Caros Colegas
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Caros Estudantes
Minhas Senhoras e Meus Senhores
Comemorar os trinta e três anos do IPL é também
reconhecer o trabalho dos nossos dirigentes, dos
funcionários docentes e não docentes que, com o seu
contributo diário, permitem construir o que é hoje o
Politécnico de Lisboa e distinguir aqueles que com o seu
trabalho levam o nome do IPL para fora do seu universo.
Hoje agraciamos com a medalha de Prata de Emérito e de
Mérito por serviços prestados ao IPL – 1ª classe os
Colegas que no ano transato cessaram as funções de
Presidente de algumas das nossas Unidades Orgânicas.
Homenageamos, também com a Medalha de Prata de
Valor e Distinção três diplomados pelo IPL que se
destacaram nos seus percursos profissionais.
Homenageamos com a medalha de Prata de Emérito e de
Mérito por serviços prestados ao IPL – 2ª classe todos os
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funcionários

docentes

e

não

docentes

que

se

aposentaram no ano de 2018.
E, porque:
- A criação de conhecimento novo é a pedra angular do
ensino superior;
- A realização de atividades de extensão à comunidade é
uma das funções que uma instituição de ensino superior,
virada para a comunidade, tem obrigação de realizar;
- A expressão correta da escrita em português deve ser
um preceito dos titulares de um grau superior;
atribuímos, ainda hoje:
- O prémio científico IPL-CGD e os diplomas de mérito aos
colegas docentes que se destacaram pelo trabalho
científico realizado nos últimos três anos, na área das
artes, das ciências sociais e das tecnologias/engenharias.
- O Prémio de Reconhecimento de Atividades com
Relevância na Comunidade, distinguindo os colegas
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docentes ou não docentes que, no triénio 2016-2018, se
destacaram no serviço à comunidade;
- O Prémio Literário “Belas Letras”, na modalidade de
prosa e poesia, aos estudantes vencedores deste nosso
concurso literário.
Caros Convidados
Caros Colegas
Caros Estudantes
Minhas Senhoras e Meus Senhores
O Presidente do Politécnico de Lisboa exorta toda a
comunidade académica, docentes, funcionários não
docentes e estudantes, a prosseguirem o caminho que
nos leva à construção de uma instituição que seja um
espaço de liberdade, uma referência de vida democrática,
um exemplo de rigor, de trabalho e de justiça.
Espaço onde a ciência, as artes, a investigação, a inovação
e a atividades de extensão à comunidade suportem a
avocação da plenitude das competências no espaço de
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ensino superior nacional, com o desígnio último de servir
Portugal.
Muito Obrigado,
Disse,
Elmano Margato
Lisboa, 30 de Maio de 2019
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