Ex.ª Senhora Secretária, do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Lisboa,
Professora Fátima Monsanto, em representação da Sr. Prof. Ana Maria
Bettencourt
Ilustres Membros do Conselho Geral do IPL
Exmo. Sr. Diretor, da Escola Superior de Música, Prof. Miguel Henriques
Exma. Sra. Provedora do Estudante do IPL, prof.ª Lurdes Serrazina
Exmo. Sr. Dr. Fernando Carmo, em representação dos Serviços de Ação Social
Exma. Sr. Dr.ª Branca Neves, em representação do Study in Lisbon
Exmos. Srs. Presidentes/Diretores, das Escolas e Institutos do IPL
Exmo. Presidente da Federação Nacional de Estudantes do Ensino Superior
Politécnico, Tiago Dinis
Exmo. Sr. Presidente da Federação Académica do IPL, João Ferreira
Exmo. Sr. Presidente da Associação Académica de Lisboa, João Louro
Exmo. Sr. Presidente da Federação Académica de Lisboa, João Rodrigues
Exmo. Srs. Presidentes e representantes das Associações de Estudantes das
diferentes Unidades Orgânicas do IPL
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Estimados Alunos
Caros Colegas,
Distintos Convidados
Minhas Senhoras e Meus Senhores
Em primeiro lugar quero agradecer ao Presidente da ESML, Prof. Miguel
Henriques, a disponibilidade para nos acolher neste expendido espaço, num
final de verão e ao aproximar do equinócio de outono.
O Politécnico de Lisboa dedica o dia de hoje, 20 de setembro, à receção dos
seus novos estudantes para o ano letivo 2018-2019.
Em nome do Politécnico de Lisboa apresento a todos vós, em particular, aos
novos estudantes e às suas famílias, as mais fraternas saudações académicas.
Estamos num evento, com uma componente mais formal, mas, principalmente
lúdico, destinado a dar a conhecer aos novos alunos a estrutura e a orgânica da
nossa comunidade académica.
Pretendemos, simultaneamente, proporcionar a integração dos nossos caloiros
naquela que será, nos próximos anos, a sua casa.
Contámos com a participação e empenho dos órgãos dirigentes das diferentes
estruturas do Politécnico de Lisboa: Presidência, Serviços de Ação Social,
Escolas, Federação Académica e Associações de Estudantes.
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A todos agradeço, em nome do Politécnico de Lisboa, o seu empenho na
organização do evento e a sua participação.
Neste ano letivo de 2018-2019 mais de 2 500 Estudantes vão iniciar, nas
nossas oito Unidades Orgânicas a sua formação de primeiro ciclo.
Estes milhares de jovens colocaram nas nossas mãos as suas energias e
solicitam-nos a orientação do seu trabalho conducente à obtenção de uma
formação superior. Formação, que no futuro, lhes permitirá restituírem ao país
o resultado dos nossos esforços conjuntos.
É muita responsabilidade para o Politécnico de Lisboa, mas estou consciente
que estamos á altura do desafio e que temos provas dadas ao longo de muitos
anos.
Aos novos alunos afianço que nos empenharemos no desenvolvimento das
vossas aptidões, de modo a poderem desenvolverem competências,
capacidades e atitudes, para o exercício da profissão que escolheram e,
simultaneamente, serem cidadãos de corpo inteiro.
Compete, também, e agora a vós, com trabalho, com esforço, com dedicação,
tirarem o melhor partido da oportunidade que as vossas famílias vos
proporcionaram e o país vos disponibiliza.
Aos caloiros proponho: aproveitem estes tempos de crescimento e
desenvolvimento, suportados na formação formal, informal e não formal, que
decorrerão no Politécnico de Lisboa, para os viverem com trabalho,
responsabilidade, prazer e alegria.
Conciliem o trabalho com as atividades associativas, lúdicas e desportivas.
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Aos dirigentes associativos e aos colegas mais velhos do Politécnico de Lisboa
solicito que ajudem a integrar os novos alunos, sempre no respeito pelo outro e
com disponibilidade para a ajuda.
Só assim seremos capazes de formar uma academia com identidade e espírito
de corpo. Só assim seremos capazes de deixar uma marca para a vida.
O Politécnico de Lisboa foi, nesta primeira fase do concurso nacional de acesso,
intensamente procurado em todas as suas áreas de formação: das ciências
exatas, às artes, passando pelas ciências sociais.
Temos condições e poderíamos ter dado a oportunidade a mais jovens para
fazerem a sua formação superior no Politécnico de Lisboa, não fora o corte de
vagas que nos foi superiormente imposto pelo Ministério da Ciência Tecnologia
e Ensino Superior.
Perdemos 120 novos alunos que poderão ser forçados a optar pelo subsistema
privado, ou, na melhor das hipóteses, a suportar os custos adicionais da sua
deslocação para longe da sua residência.
Esperemos que o erro político responsável pelo corte de vagas, a que fomos
sujeitos este ano, não se venha a repetir no próximo.
É necessário ter consciência de que, desta forma, estão-se a desaproveitar
recursos materiais e humanos, sem uma efetiva contrapartida na
democratização do acesso ao ensino superior público.
A toda a academia do Politécnico de Lisboa, quero assegurar-vos de que
Presidência possui preocupações de equidade no tratamento de todas as suas
Unidades Orgânicas.
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Estamos atualmente a fazer um esforço financeiro significativo no sentido de
melhorar as condições de vivência e funcionamento nas nossas escola e
institutos.
No ISEL, concluímos esta semana e remodelação da cantina desta nossa escola
de engenharia.
No que se refere ao campus onde nos encontramos: está em curso a
remodelação e cobertura do polidesportivo, foi entregue na Direção Geral do
Ensino Superior o programa preliminar para a construção da Escola Superior de
Dança, de uma cantina e de um pavilhão desportivo neste espaço.
E esperamos pela autorização governamental para o início, neste campus, das
obras de construção do novo edifício do ISCAL.
Novos edifícios, manutenção dos existentes e reequipamento dos laboratórios
das nossas escolas é um esforço enorme que requer responsabilidade e gestão
cuidada dos recursos públicos e, também, solidariedade dos órgãos de gestão
das diferentes unidades orgânicas.
Por fim, volto a dirigir-me aos novos alunos.
Peço-vos que sempre que se deparem com alguma dificuldade não deixem de a
apresentar aos vossos professores, diretores de curso, presidentes das escolas,
Serviços de Ação Social ou, em última instância, à Presidência do Instituto ou à
Provedora do Estudante.
Só conhecendo os vossos problemas os podemos ajudar a resolver.

Welcome IPL - Sessão de Boas vindas aos novos estudantes 2018/2019

Não deixem de ter uma participação pró-ativa e empenhada na vida
democrática das vossas escolas, discordem, critiquem, propondo alternativas e
soluções.
Deem vida aos órgãos de gestão onde tenham representação e às vossas
associações de estudantes.
Não se deixem acomodar!
Por fim 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.
Espaço onde a ciência, as artes, a investigação, a criação artística 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 would like to welcome all the foreign students
present at this ceremony.
Thank You for choosing our Schools. I am confident, they will correspond to
your expectation.
Moreover, I am sure that your presence among us it will be fruitful for both,
students and institutions.
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To you all, I Wish a fulfilling experience in the Lisbon Polytechnic.
Thank you, you are welcome

Muito Obrigado,
Disse,
Campus de Benfica, 20 de setembro de 2018
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