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OS 28 ANOS de existência do Institu-
to Politécnico de Lisboa foram assina-
lados durante o mês de março, com a 
realização de várias iniciativas para-
lelas à Sessão Solene do Dia do IPL, 
destinadas à comunidade académica 
da instituição: Sessão de Informação 
Horizonte 2020; Repositório Científico 
do IPL e o Acesso Aberto; Aula Aber-
ta de Yoga; Inauguração do Serviço de 
Saúde Ocupacional e Concerto da Es-
cola Superior de Música de Lisboa.  

A sessão solene do 28.º aniversário do 
IPL, decorreu a 24 de março, no Auditó-
rio Vianna da Mota da Escola Superior 
de Música de Lisboa e contou com a 
participação das tunas académicas da 
Escola Superior de Comunicação Social 
e da Escola Superior de Educação de 
Lisboa e alunos da escola anfitriã.

O presidente do Conselho Nacional 
de Educação, David Justino, foi o ora-
dor convidado, que abordou a questão 
do “Sistema binário ou os falsos dualis-
mos do ensino superior em Portugal”. 
Já o presidente do IPL, Vicente Ferreira, 
centrou o seu discurso no financiamen-
to do ensino superior, provas de acesso, 
vagas e canditados. No final, fez uma 
referência às formações superiores de 
ciclo curto anunciadas pelo Ministério 
da Educação e Ciência. 

Luís Castro, presidente da Federação 
Académica do IPL, falou do papel dos 
estudantes desde o 25 de abril até à 
atualidade. Com alusão ao Dia do Es-
tudante, também comemorado a 24 de 
março. O dirigente estudantil, que re-
presenta os estudantes do IPL, abordou 
o momento difícil que vive o país, ca-
racterizado por um desinvestimento na 
educação.

No âmbito da cerimónia, foram ho-
menageados três diplomados do IPL, 
que se notabilizaram no plano nacio-
nal e internacional. Da Escola Superior 
de Comunicação Social: Hugo Veiga, 
licenciado na mesma área, foi consi-
derado o melhor criativo do mundo em 
2013; Pedro Fernandes, licenciado em 

Instituto Politécnico de Lisboa comemora 28 anos

A sessão solene do 28.º aniversário do IPL decorreu na Escola Superior de Música de Lisboa

David Justino, presidente da CNE Vicente Ferreira, presidente do IPL

 Publicidade e Marketing, apresentador 
do Programa da RTP “5 para a Meia 
Noite”, é um dos melhores humoristas e 
comunicadores da atualidade.

Da Escola Superior de Música de Lis-
boa, a escolha recaiu em Marta Mene-
zes, licenciada e mestre, vencedora do 
primeiro prémio no Concurso Beetho-
ven do Royal College of Music.

A título póstumo, foi prestada homena-
gem a Duarte Tarré, aluno do Instituto de 

Contabilidade e Administração de Lisboa, 
que faleceu em 2011. Pais, familiares e 
amigos criaram uma associação sem fins 
lucrativos com o seu nome, que atribui 
bolsas de estudo a jovens com bons resul-
tados académicos, mas com dificuldades 
financeiras, tal como Duarte desejaria.

Foram também homenageados os fun-
cionários das várias unidades orgânicas 
dos IPL, que terminaram a carreira em 
finais de dezembro.
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Vários momentos da comemoração dos 28 anos do IPL

A tuna da ESCS atuou na chegada dos convidados à ESML

Pedro Fernandes, diplomado da ESCS, foi um dos homenageados Marta Menezes, diplomada da ESML, foi uma das homenageadas
Carlos Silva Santos, docente da Escola Nacional de Saúde Pública falou da importância da 
Saúde Ocupacional nas organizações

Os estudantes da ESML asseguraram os momentos musicais Na inauguração oficial decorreu uma visita às instalações do Serviço Ocupacional do IPL, situadas na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa 

Serviço de Saúde Ocupacional do IPL já está a funcionar

DA PARCERIA entre o Instituto Politéc-
nico de Lisboa e a Escola Superior de 
Tecnologia da Saúde de Lisboa resultou 
o Serviço de Saúde Ocupacional desti-
nado aos 1740 funcionários das oito uni-
dades orgânicas.

Médico e enfermeiro do trabalho, técni-
co superior de segurança e higiene do tra-
balho, ortoptista, técnicos de cardiopneu-
mologia, análises clínicas e secretariado 
clínico e auxiliar de apoio clínico, estão 
desde 24 de março, ao serviço da comu-
nidade do Instituto Politécnico de Lisboa.

Inaugurado oficialmente no dia em 
que foram comemorados os 28 anos 
do IPL,  o Serviço de Saúde Ocupacio-
nal, projeto inovador a nível nacional, 
começou a ser desenvolvido em 2012.

A funcionar atualmente na ESTeSL, o 
Serviço de Saúde Ocupacional, conta 
com recursos humanos próprios e em 
breve vai estar disponível no Campus 
de Benfica do IPL, em instalações cedi-
das pela Escola Superior de Educação 
de Lisboa.

Na inauguração estiveram presentes o 

presidente do IPL, Vicente Ferreira e os 
vice-presidentes Ana Cristina Perdigão 
e Manuel Correia, o presidente da ES-
TeSL, João Lobato, entre outros. No âm-
bito da cerimónia inaugural, realizou-se 

uma conferência sobre a “Importância da 
Saúde Ocupacional nas Organizações”, 
proferida por Carlos Silva Santos, docen-
te da Escola Nacional de Saúde Pública.
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Repositório Científico do IPL e o Acesso Aberto Programa Horizonte 2020 e as oportunidades de financiamento 

INCENTIVAR a publicação de produ-
ção científica em acesso aberto e fa-
lar dos objetivos e funcionalidades do 
Repositório Científico do IPL estiveram 
na origem da realização de uma ses-

são que decorreu no Instituto Politécni-
co de Lisboa, no dia 20 de março nos 
 serviços da presidência.

Na opinião do orador convidado, 
Professor Félix Moya de Anegón, do 

 Conselho Superior de Investigações 
Científicas – Espanha, publicar a pro-
dução científica em repositórios pro-
porciona o acesso livre ao conheci-
mento através da internet, bem como 
impulsiona a ciência ao conhecimento 
de todos. 

Com o acesso livre há uma maior 
visibilidade e maior probabilidade de 
citações dos autores dos documentos 
depositados. 

Durante a sessão, dinamizada pelo 
Instituto Politécnico de Lisboa e o seu 
Grupo de Bibliotecários, foram ressal-
tadas as vantagens institucionais do 
crescimento de publicações científicas, 
tais como o enriquecimento da qualida-
de dos processos educativos e o contri-
buto para a missão social de avanço na 
área da ciência. 

No âmbito da carreira profissional dos 
autores, além dos benefícios já citados, 
pode apontar-se uma maior probabili-
dade de encontrar literatura relevante 
para futuras produções científicas.

O presidente do IPL (ao centro) na abertura da iniciativa promovida pelos bibliotecários Bilbiotecária da ESTeSL

Um dos painéis de debate da sessão de informação "Horizonte 2020" na ESELx

Algumas curiosidades do Repositório Científico do IPL * dados de março de 2014

Documento mais descarregado 
4.853

Macroeconomia: noções básicas de 
Orlando  Manuel da Costa Gomes

Autor mais 
descarregado - 5.122 Orlando  Manuel da Costa Gomes

Autor mais 
consultado - 3.527

Patrícia da Silva Lopes 

Documento mais consultado 
3.527

Determinação de metais tóxicos em cosméticos 
(dissertação de mestrado)

INFORMAR e sensibilizar a comuni-
dade científica do Instituto Politécnico 
de Lisboa foi o objetivo da sessão de 
informação "Horizonte 2020", que de-
correu a 18 de março na Escola Supe-
rior de Educação de Lisboa. 
A iniciativa, que contou com a parti-
cipação de Técnicos do Gabinete de 
Promoção do Programa Quadro de 
I&DT da Fundação para a Ciência e 
Tecnologia, permitiu dar a conhecer 
aos mais de setenta participantes, 
oportunidades de financiamento que 
o programa Horizonte 2020 pode pro-
porcionar. A sessão permitiu ainda a 
partilha de experiências e o esclareci-
mento de dúvidas.

Aula Aberta de Yoga Sámkhya no Campus de Benfica do IPL

COMBATER o stress, exponenciar a 
atenção e melhorar a concentração 
foram alguns dos benefícios apresen-
tados pelo Centro do Yoga, Áhsrama 
Benfica na aula aberta realizada a 21 
de março, no Salão Nobre da Escola 
Superior de Educação de Lisboa, desti-

nada à comunidade académica do Ins-
tituto Politécnico de Lisboa. 

Celebrando a assinatura do protocolo 
entre o IPL e o Áhsrama Benfica, Cen-
tro do Yoga, a aula teve como objetivo 
apresentar os benefícios da prática de 
Yoga para jovens, com uma aula gratui-

ta e demontração de Yoga Avançado.
A aula, que decorreu no Salão Nobre 

da ESELx, contou com a participação 
de estudantes, colaboradores do IPL e 
estudantes Erasmus que puderam con-
tar com tradução em simultaneo.

Mais informações. 

http://www.ipl.pt/sites/ipl.pt/files/ficheiros/protocoloyoga.pdf
http://www.ipl.pt/sites/ipl.pt/files/ficheiros/protocoloyoga.pdf
http://www.ipl.pt/sites/ipl.pt/files/ficheiros/protocoloyoga.pdf
http://www.ipl.pt/media/noticias/aula-aberta-de-yoga-samkhya-no-campus-de-benfica-do-ipl
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