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Sessão de abertura do ano letivo 2019/2010  

Escola Superior de Música de Lisboa 

Ex.ª Senhora Presidente do Conselho Geral do Instituto 

Politécnico de Lisboa, Professora Ana Maria Bettencourt 

Ilustres Membros do Conselho Geral do IPL 

Exmo. Sr. Diretor, da Escola Superior de Música, Prof. 

Miguel Henriques, o meu grato reconhecimento pela 

permanente disponibilização deste magnifico espaço para 

a realização deste evento de boas vindas aos novos 

estudantes. 

Exm. Sr. Provedor do Estudante do IPL, Prof. Trindade 

Nunes 

Exm. Sr. Diretor Financeiro dos Serviços de Ação Social do 

IPL e Exma. Diretora de Apoio Social, Dr. Fernando Carmo 

e Dr.ª Filomena Novo 
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Exmos. Srs. Presidentes/Diretores, das Escolas e Institutos 

do IPL 

Exmo. Sr. Presidente da Federação Nacional de Estudantes 

do Ensino Superior Politécnico, Tiago Dinis 

Exmo. Sr. Presidente da Associação Desportiva do Ensino 

Superior de Lisboa, Gonçalo Rosmaninho e Diogo Varelas 

Exma. Sra. Presidente da Federação Académica de Lisboa, 

Sofia Escária 

Exmo. Sr. Presidente da Federação Académica do IPL, João 

Ferreira 

Exmos. Presidentes e representantes das Associações de 

Estudantes das diferentes Unidades Orgânicas 

Distintos Convidados 
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Estimados Estudantes 

Caros Colegas, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

As minhas primeiras palavras vão, naturalmente para os 

nossos novos estudantes. 

Estudantes que, enquanto jovens cidadãos, confiaram no 

Politécnico de Lisboa para os ajudar a desenvolver 

competências, capacidades e atitudes própria e intrínsecas 

à sua educação/formação superior. 

As formações cívicas, nos valores da pertença a uma 

comunidade, da responsabilidade, da solidariedade e da 

liberdade, são indissociáveis das formações científica, 

técnica ou artística, para aquele que pretende ser um 

profissional de referência e um cidadão interventivo 

consciente do seu papel na sociedade. 
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É com este ideário presente que o universo Politécnico de 

Lisboa pretende ajudar-vos a construir o vosso percurso 

educativo/formativo. 

Estou certo de que seremos capazes de dar resposta às 

vossas legitimas aspirações nas diferentes áreas 

educativas onde trabalhamos: das engenharias às 

tecnologias, passando pelas ciências sociais e chegando às 

artes. 

Estamos reconhecidos, a vós, às vossas famílias e aos 

professores que vos ajudaram a percorrer o caminho que 

traçaram até ingressarem no Politécnico de Lisboa. 

Somos uma grande comunidade académica com mais de 

13000 estudantes, mais de 1200 professores e de 400 

funcionários não docentes, o que nos traz 

responsabilidades acrescidas e nos coloca entre as maiores 

instituições de ensino superior do nosso país. 
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Esta comunidade foi este ano renovada com 2700 novos 

estudantes, dos quais cerca de 150 são provenientes de 

um espaço de fora da união europeia, possuindo por isto o 

estatuto de estudante internacional. 

Estou certo, porque o observo, que os movimentos 

associativos do Politécnico de Lisboa, a Federação 

Académica do IPL e as Associações de Estudantes das 

nossas diferentes Escolas/Institutos, ajudarão no vosso 

enquadramento nesta nova realidade, sempre no respeito 

pelo outro e pela sua liberdade individual. 

Esta receção que hoje e aqui, na nossa Escola Superior de 

Música, vos dedicamos possui como objetivo, para além da 

apresentação da comunidade IPL, a criação de um espaço 

cultural e lúdico onde estudantes, funcionários docentes e 

não docentes possam conviver. 
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A par da atividade letiva e do muito trabalho e estudo que 

terão de dedicar aos temas das áreas dos cursos que 

escolheram, exorto todos os novos estudantes a 

participarem na vida das vossas escolas e a integrarem-se, 

proactivamente, no movimento associativo, participando 

nas diferentes ações desportivas, culturais ou lúdicas que 

irão ser promovidas pelas nossas associações.  

Peço-vos o favor de serem estudantes participativos, 

críticos e exigentes com todas as nossas estruturas, de 

gestão, académicas ou de ação social, tendo ao vosso 

dispor um Provedor independente com quem podem e 

devem partilhar todas as situações que julguem menos 

corretas. 

Esta é uma forma de contribuírem para melhorarmos o 

nosso desempenho e evoluirmos num sentido onde 

possamos servir melhor o nosso país.  

Distintos Convidados 
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Estimados Estudantes 

Caros Colegas, 

O Politécnico de Lisboa possui oito Escolas, os Serviços de 

Ação Social, os Serviços Centrais e um Centro de Línguas e 

Cultura. 

 O IPL pugna por um desenvolvimento coletivo solidário, 

ascendente e sustentado. 

Aproveito a oportunidade deste evento para fazer o ponto 

da situação no que se refere à construção ou recuperação 

de infraestruturas. 

 Atualmente, encontramo-nos empenhados na construção 

de um novo edifício para o ISCAL, outro para ESD e na 

recuperação da Residência Maria Beatriz.  
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A construção do novo edifício do ISCAL já obteve parecer 

favorável do Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino 

Superior e está dependente da aprovação do Ministério 

das Finanças para utilizarmos a verba que temos 

disponível. 

O novo edifício para a Escola Superior de Dança 

encontra-se, atualmente, em fase de programa preliminar, 

em análise pela Direcao Geral do Ensino Superior. 

No que se refere à recuperação da Residência Maria 

Beatriz, residência com duzentas camas, as obras de 

recuperação do exterior, do interior e a substituição do 

mobiliário estarão concluídas em finais deste mês de 

outubro. 

Quero pedir, aos atuais residentes, compreensão pelos 

transtornos causados, designadamente, pela deslocação 

para outras residências durante o período de realização  
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desta obra que, dada a sua extensão, não foi possível 

concluí-la durante o mês de agosto, como era o nosso 

objetivo inicial. 

Agradeço igualmente à Movijovem, aos Serviços Sociais da 

Universidade de Lisboa, aos Serviços Sociais da Escola 

Superior de Enfermagem de Lisboa, aos Serviços de Ação 

Social das Forças Armadas e o Seminário da Apelação a 

solidariedade e sentido de comunidade demonstrados. 

Aproveito para informar os novos estudantes que 

pretendam alojamento na Residência Maria Beatriz que 

devem fazer a sua inscrição nos SAS/IPL. 

Distintos Convidados 

Estimados Estudantes 

Caros Colegas, 
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E no futuro? O que perspetivamos para o nosso 

desenvolvimento tendo em vista o futuro. Qual o caminho 

que decidimos trilhar? 

O Politécnico de Lisboa agrega Escolas com tradição e 

reputação na academia e reconhecidas pela sua 

competência ao nível da sociedade, em geral, e pelas 

diferentes entidades empregadoras, em particular, quer 

das áreas da tecnologia, quer das ciências sociais, quer 

ainda das artes e espetáculos. 

Somos uma instituição de ensino superior, digna desse 

nome, situada numa grande metrópole e com poder de 

atração de estudantes de todo o país, de Faro a Bragança 

passando pelas nossas ilhas, como atesta a análise dos 

resultados dos Concursos Nacionais de Acesso ao Ensino 

Superior. 
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O Politécnico de Lisboa não se conforma com o 

satisfatório, com o regional, com o crescer para baixo, 

temos uma visão e objetivos muito mais ambiciosos: 

queremos ir mais longe, até onde as nossas competências 

o legitimarem e a nossa vontade o determinar. 

Refiro-me ao Politécnico de Lisboa de corpo inteiro, 

situado entre as mais prestigiadas instituições académicas 

do país, detentor da plenitude de competências formativas 

no espaço do ensino superior nacional.  

Pugnamos pelo reconhecimento das nossas competências 

para a realização, para além das formações de 1.º e 2.º 

ciclos (Licenciatura e mestrado) que já realizamos, de 

cursos de 3.º Ciclo (doutoramento). 

Não nos iludamos, este caminho é muito difícil, se bem que 

de vez em quando surjam vozes, da esfera política ou  
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pretensamente académica, dizendo que tudo se resolverá 

a seu tempo. 

Não tenhamos nós o discernimento para escolhermos o 

percurso de desenvolvimento que nos conduza à 

concretização dos nossos objetivos e a coragem para o 

percorrermos, que quando dermos por nós será tarde, e 

regrediremos 40 anos rumo a um nível de ensino não 

superior – algo semelhante ao antigo ensino médio.    

Este desígnio de afirmação justa do Politécnico de Lisboa é 

tarefa para toda a nossa comunidade académica: 

docentes, funcionários não docentes, estudantes, e 

dirigentes, quer estes sejam docentes ou estudantes. 

Distintos Convidados 

Estimados Estudantes 

Caros Colegas, 
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Por fim, como sempre faço, exorto toda a comunidade 

académica, docentes, funcionários não docentes e 

estudantes 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. 

Espaço onde a ciência, as artes, a investigação e a inovação 

suportem a avocação da plenitude das competências no 

sistema de ensino superior nacional, com o desígnio último 

de servir Portugal. 

Por fim algumas palavras em Inglês 

Finally, a few words in English 

On behalf of Lisbon Polytechnic, I welcome all the foreign 

students present at this ceremony. 
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Thank You for choosing our Schools. I am confident, they 

will correspond to your expectation. 

Thank you, you are welcomed 

Muito Obrigado, 

Disse, Campus de Benfica, 4 de outubro de 2019 


