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Exmo. Senhor Sr. Presidente e Vice-Presidente da Escola Superior 

de Hotelaria e Turismo do Estoril, Prof. Raul Filipe e Prof. José 
Sancho Silva 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Científico da Escola Superior de 

Hotelaria e Turismo do Estoril, Prof.ª Lurdes Calisto 

Exmo. Sr. Administrador de IPL, Dr. António Marques 

Exmo. Sr. Vice - Presidente do ISEL, Prof. José Nascimento 

Exma. Sr.ª Presidente da ESTESL, Prof.ª Anabela Graça 

Exma. Srª. Presidente do Conselho Científico da ESTeSL, Prof.ª Lina 

Vieira. 

Exmo. Sr. Presidente do Departamento de Engenharia Mecânica do 

ISEL, Prof. João Calado 

Exmo. Sr. Presidente do Departamento de Engenharia Química do 

ISEL, Prof. João Silva 

Exmo. Sr. Presidente do Departamento de Engenharia Eletrónica 
Telecomunicações e Computadores, Prof. Manuel Barata 
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Estimados Colegas docentes do Politécnico de Lisboa e da Escola 
Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril 

Em nome do Politécnico de Lisboa quero agradecer a organização 

deste 1.º Encontro Científico IPL-ESHTE, ao Pro-presidente do IPL 
para a área da investigação desenvolvimento, inovação e 

empreendedorismo, Prof. José Cavaleiro Rodrigues e, na pessoa da 
Dr.ª Rute Agostinho, ao nosso Gabinete de Projetos Especiais e 

Inovação. 

Agradeço, igualmente, aos órgãos dirigentes de ambas as 
instituições e das nossas Unidades Orgânicas que, desde a primeira 

hora, acordaram em participar neste encontro e, muito 
especialmente, aos docentes/investigadores de ambas as 

instituições que se disponibilizaram para apresentar aqui os seus 

trabalhos. 

A imagem pública de uma Instituição de Ensino Superior passa, 

também, pela sua capacidade para gerar novo conhecimento e pela 

forma como ela interage com a sociedade, respondendo às suas 
solicitações. 

Potenciar sinergias entre diferentes instituições, quer através de 
redes de colaboração, quer proporcionando a organização de 
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objetos científicos e artísticos comuns, suportados em grupos com 

interesses afins é um objetivo que todos nós devemos perseguir. 

Este 1.º Encontro Científico IPL-ESHTE dedicado às tecnologias, que 

hoje se realiza no Politécnico de Lisboa, pretende ser o lançar de 

algumas sementes à terra, que se espera fértil, com o intuito de dar 
a conhecer interpares o trabalho que vem sendo realizado em 

ambas as instituições. 

Pretende-se proporcionar a descoberta de interesses comuns entre 

grupos de docentes das nossas duas instituições que, embora tendo 

no seu âmago áreas de educação/formação diferentes, possuem 
certamente interesses que se sobrepõem e/ou se complementam. 

A apetência e a iniciativa para o trabalho em atividades de 
investigação & desenvolvimento surge, normalmente, de entre o 

corpo docente, quer através do trabalho individual ou da 

constituição, formal ou informal, de grupos de estudo temático. 

Contudo, encontrar formas de facilitar estas iniciativas, de criar 

condições para o seu acolhimento e crescimento deve ser uma 

prioridade de quem dirige estas instituições. 

É com este objetivo em mente que, quer a presidência do 

Politécnico de Lisboa, quer a presidência da Escola Superior de 
Hotelaria e Turismo, promovem este encontro.  
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Espera-se, assim, que deste Encontro Científico possam surgir 
oportunidades de trabalho conjunto nos domínios da investigação, 

da inovação e do desenvolvimento, não só para satisfação individual 

dos docentes/investigadores, mas, sobretudo para o crescimento da 
massa crítica, do reconhecimento académico e social das nossas 

instituições e, em última análise, para contribuir para o progresso do 
nosso país. 

O Politécnico de Lisboa está sempre disponível para acolher todas as 

ações que possam contribuir para o alargar de horizontes, expansão 
do conhecimento e do desenvolvimento científico. 

Que fique claro, este encontro não tem outros objetivos que não 
sejam estes que referi. 

É conhecido que o Politécnico de Lisboa trabalha para alcançar a 

plenitude de competências no panorama do ensino superior 
português. 

Estamos abertos a toda a colaboração: com órgãos do governo, 

com a academia e com a sociedade em geral. 

Só não aceitamos que nos limitem, artificialmente, o horizonte de 

crescimento e nos empurrem para um lugar subalterno. 
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Aqui, e neste âmbito, não posso deixar de referir uma ideia 
expressa por Immanuel Kant “O pendor para a comodidade é o pior 
para os homens do que todos os males da vida”. 

E este Encontro Científico também se insere nesse percurso, ou 
processo, de inconformidade e desenvolvimento. 

É mais um espaço de discussão, no âmbito da investigação, da 
inovação e do desenvolvimento, donde podem brotar ideias para 

novos trabalhos e novas colaborações futuras. 

Na expectativa que este Encontro Científico seja um entre muitos 
outros que realizaremos em conjunto, espero que destas ações 

resulte a possibilidade de cooperação interinstitucional nos domínios 
da investigação, inovação e do desenvolvimento. 

A todos vós o nosso obrigado pela participação e disponibilidade 

demonstrada. 

Muito Obrigado, 

Lisboa 25 de Janeiro de 2018 

Elmano da Fonseca Margato 


