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Caros Colegas 

Ilustres Convidados 

Estimados Participantes no Concurso de 

Empreendedorismo do IPL 

A todos, meu muito obrigado por terem tido a amabilidade 

de estarem presentes nesta cerimónia de entrega de 

prémios do programa para o empreendedorismo do 

Politécnico de Lisboa – 2018. 

O Politécnico de Lisboa toma como oportunidade para 

consubstanciar o seu desenvolvimento a resposta 

concreta a novos desafios colocados por parceiros 

externos, públicos e privados. 

 Encontramo-nos entrosados com a sociedade, 

designadamente, nos domínios do empreendedorismo e 

da inovação. 
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É certo que a principal função social do Politécnico de 

Lisboa é a da formação académica – científica e técnica – 

e, também, para a cidadania dos seus formandos. 

Formamos profissionais competentes, que pretendemos, 

simultaneamente, cidadãos interessados e responsáveis. 

No entanto, a nossa missão não se esgota na componente 

académica e de cidadania. 

Ajudamos ao desenvolvimento das competências, 

capacidades e atitudes, dos nossos alunos numa 

perspetiva aberta, nomeadamente, perspetivando a 

criação de oportunidades de trabalho no domínio do 

produto ou do negócio. 

Neste âmbito inserem-se, em ambiente não formal, os 

programas de desenvolvimento da criatividade individual, 

onde toma especial relevo a participação e a motivação 

dos alunos, a experiência e os conselhos dos tutores. 



 
 

PROGRAMA PARA O EMPREENDEDORISMO DO IPL: 
CERIMÓNIA DE ENTREGA DOS PRÉMIOS 

 

 

3 

No âmbito deste programa de empreendedorismo, felicito 

todos os alunos que nele participaram, e, hoje, 

especialmente os premiados: 

 1.º Lugar, a Inês Silva e a Carolina Galvão da ESCS; 

 2.ª Lugar, o Pedro Almeida da ESCS; 

 3.º Lugar, o Igor Pereira e a Marta Silva da ESCS. 

Aos tutores envolvidos, professores: Helena Grácio, Luís 

Carraça, Manuel Baptista, Paulo Tinta e Nuno Cota, 

apresento os agradecimentos do IPL. 

Este programa de empreendedorismo toma especial 

relevo pelo patrocínio de reputadas instituições públicas e 

privadas que, no âmbito da sua responsabilidade social, a 

ele se quiseram associar e dar o seu contributo. 

Expresso o nosso reconhecimento: 
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À CGD, nas pessoas do Dr. João Paulo e da Dr.ª Leonor 

Alves. 

À Delta Cafés, na pessoa do Dr. Tiago Ferreira 

À Politec&ID, na pessoa do Eng. Luís Osório 

Tratando-se de um concurso, coube ao júri decidir pela 

seriação e ordenação dos candidatos. Quero, em nome do 

Politécnico de Lisboa, agradecer ao Dr. Bernardo Gaeiras, 

da Mouraria Creative Hub, ao Eng. José Vale do IAPMEI, e 

ao Prof. Victor Gonçalves, a disponibilidade demonstrada 

e o trabalho desenvolvido. 

Não posso terminar sem uma referência aos nossos 

parceiros nos domínios da inovação e do 

empreendedorismo que nos quiseram honrar com a sua 

presença nesta cerimónia, refiro-me à Loures INOVA, 

representada pela Dr.ª Sónia Figueiredo, à ANJE, 

representada pela Dr.ª Mislene Santos, à Startup Sintra  
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representada pelo Dr. João Cabral e à Junta de Freguesia 

de Benfica, representada pelo Dr. Ricardo Marques. 

Na expectativa de que os prémios hoje aqui entregues 

sejam um estímulo ao espírito empreendedor, à criação de 

novos produtos ou negócios, conducentes ao 

desenvolvimento económico e social do nosso país, 

apresento a todos vós os nossos agradecimentos. 

Muito Obrigado, 

Disse, 

Elmano Margato 

IPL, 18 de outubro de 2018 
 

 

 

  


