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João Salaviza e Miguel Gomes conquistam festival de Berlim

© Reuters
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O realizador João Salaviza em Berlim com o Urso de Ouro

Miguel Gomes com o Prémio da Crítica

JOÃO Salaviza, licenciado pela Escola
Superior de Teatro e Cinema, volta a
conquistar um prémio num festival internacional de cinema na categoria de
curta-metragens.
À Palma de Ouro do Festival de Cannes, em 2009, “Arena”, o jovem realizador português junta agora o Urso
de Ouro do Festival Internacional de
Cinema de Berlim, realizado na capital
alemã entre 9 e 19 de Fevereiro, com
a película “Rafa”.
A curta-metragem conta a história de
um rapaz de 13 anos da margem sul,

MIGUEL Gomes, antigo aluno da
Escola Superior de Teatro e Cinema,
venceu o prémio da crítica do festival de cinema de Berlim.
A longa-metragem “Tabu” fez parte
da competição oficial do festival, sendo
apontada pelos críticos como a melhor
do certame. No Berlinale Palast foi
aplaudida por mais de mil jornalistas.
Já em 2008, “Aquele Querido Mês de
Agosto”, exibido em cerca de cinquenta e dois festivais internacionais, recebe mais de uma dezena de prémios.
Tabu é uma saga a preto e branco
que decorre em duas partes distintas.
Na segunda parte os atores não falam,
ouvindo-se apenas a voz do narrador e
a banda sonora, como homenagem de
Miguel Gomes ao cinema mudo.
A primeira parte do filme, "Paraíso
Perdido", fala da vida banal de três
personagens, Aurora, a sua empregada africana, Santa, e uma vizinha empenhada em causas sociais, Pilar. Esta
fase termina com a morte de Aurora.
Na segunda parte, de nome "Paraíso", a jovem Aurora, filha de um colono
português em África, trai o marido com
um amigo, acabando tudo em tragédia.

que, preocupado com a mãe, detida
numa esquadra da polícia por conduzir sem carta, vai até Lisboa. À semelhança de “Arena”, o realizador voltou
a apostar num ator jovem e inexperiente para protagonista da história.
O desempenho de Rodrigo Perdigão,
sem qualquer experiência anterior ao
projeto, foi elogiado por Salaviza, que
referiu gostar de trabalhar com atores
com menos vícios de representação.
Aos 28 anos, o realizador, formado
em cinema pela Escola Superior de
Teatro e Cinema de Lisboa, continua a
impor-se no panorama cinematográfico
internacional.
Com um estilo “underground”, os trabalhos do jovem realizador são representativos dos podres que incomodam
a sociedade e que se escondem em
guetos regidos pelas suas próprias leis.
Num momento particularmente difícil
para o cinema português, devido aos
constrangimentos impostos pela austeridade que se vive no país, João Salaviza optou por dedicar o seu prémio ao
governo português, na condição de “nos
ajudarem nos próximos anos, porque
não sabemos o que vai acontecer com o
nosso cinema”.
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Manuel Correia é o novo vice-presidente do Politécnico de Lisboa
NO dia em que completou 59 anos de
idade, o professor Manuel Correia toma
posse como vice-presidente do Instituto
Politécnico de Lisboa.
Licenciado em radiologia, Manuel
Correia assumiu, durante 14 anos, a
direção da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa. Desempenhou um papel ativo e relevante na
consolidação da escola, como instituição de ensino superior, e na afirmação
do estatuto das profissões de diagnóstico e terapêutica. Foi aluno do primeiro curso de Radiologia da ESTeSL.
Trabalhou no Hospital de Santa Marta,
onde, mais tarde, foi diretor do serviço
de radiologia. Na altura acumulou funções com o cargo de coordenador do
curso de Radiologia na ESTeSL, onde
também lecionava.
Manuel Correia acompanhou de perto
a construção das instalações da escola
,no Parque das Nações que, até 2001,
estava sedeada em instalações precárias em Entrecampos.
Foram várias as pessoas que se
juntaram para felicitar o novo vice-

Dia do IPL
em Março
A PARTIR deste ano o aniversário
do Instituto Politécnico de Lisboa
passa a ser comemorado a 23 de
Março. Esta passa a ser a data oficial da instituição, anteriormente
festejada a 30 de Janeiro.
O dia 23 de Março assinala a tomada de posse do primeiro presidente da instituição, que se realizou
em 1992.
A instituição comemora, este ano, o
seu 26. º aniversário, com uma cerimónia que se irá realizar na Escola
Superior de Educação de Lisboa.
A lição de sapiência deste ano será
proferida por Teresa Vasconcelos,
professora da ESElx, com o tema "A
Criança: dos direitos humanos aos
direitos da criança".

Manuel Correia e Vicente Ferreira, vice presidente e presidente do IPL, respetivamente

presidente do Instituto Politécnico de
Lisboa, numa cerimónia que decorreu,
no dia 20 de Fevereiro, nos serviços da
presidência, em Benfica.

Recorde-se que o cargo era anteriormente ocupado pelo professor Manuel
Mendes da Cruz que se aposentou no
final do ano passado.

Sistema Via Verde premiado pela OE

O PROJETO Sistema Via Verde foi selecionado pela Ordem dos Engenheiros
(OE) para o Prémio de Mérito na Especialidade de Engenharia de Informática.
A parceria do Instituto Superior de
Engenharia de Lisboa e a Brisa Inovação e Tecnologia, da qual têm resultado inúmeros projetos no campo da Via
Verde, é destacada pela OE como ten-

do mérito e valor reconhecidos para a
Engenharia Nacional.
O Prémio será atribuído no âmbito
das comemorações dos 75 anos da
Ordem dos Engenheiros.
A Região Sul da OE está a organizar
uma Gala, que irá decorrer no próximo
dia 16 de Março, no Convento do Beato, em Lisboa.
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24 horas de Gestão premeia alunos da Comunicação Social...
O 2.º LUGAR do concurso 24 Horas de
Gestão, foi conquistado por três alunos da Escola Superior de Comunicação Social. O trabalho foi selecionado
de entre 20 equipas para ser apresentado a um júri, acabando por ganhar o
Prémio RTP.
A escola teve, pela primeira vez, alunos presentes neste desafio. David
Mendonça, Francisco Calvão e João
Marcos, do 3.º ano de Publicidade e
Marketing, acompanhados de um quarto elemento da Universidade Católica,
Vitor Sousa Braga, arrecadaram o segundo prémio, no valor de 1500 euros,
destinado à criação de novas empresas.
Os alunos contaram com o contributo de
Ricardo Barradas, professor de Análise
Económica na ESCS, que os incentivou
a participar no concurso.
Quando questionados sobre a sua
participação, os alunos da equipa
Gimbra ressaltam o espírito de grupo
criado durante o jogo, e que mesmo
num ambiente “muito stressante” conseguiram divertir-se e fazer aquilo que
consideram um ótimo trabalho.

O concurso 24 Horas de Gestão, dedicado ao tema “Empreendedorismo no
Sector da Comunicação” destina-se a
estudantes universitários, que num contexto de simulação leva os concorrentes
ao desafio de efetuar todos os passos
necessários à criação de uma empresa.

Em relação ao futuro, estes três alunos finalistas do curso de Publicidade e
Marketing não sabem se vão já tentar
ingressar no mercado de trabalho ou
continuar a estudar. Tudo depende das
propostas que lhes surjam. Mas não colocam de parte um projeto em comum.

... FUJITSU atribui Prémio de Distinção de Inovação Tecnológica
A ESCOLA Superior de Comunicação
Social foi distinguida com o Prémio
de Distinção de Inovação Tecnológica
2011. Este é um prémio que distingue
os melhores projetos desenvolvidos pelos parceiros Fujitsu.
Além da inovação, este projeto distingue-se por ser o primeiro com esta dimensão. O parceiro da ESCS neste projeto, José Afonso Assunção, mostra-se
satisfeito com a atribuição do Prémio
Fujitsu. Principalmente pelo reconhecimento que este traz à Escola. “A ESCS
sempre foi pioneira e é uma referência a
nível internacional”, comenta.
A distinção surgiu da necessidade de melhorar o equipamento informático de três salas de aula e de
alguns gabinetes de docentes. O
desafio passou pela renovação do
Data Center (Centro de Dados) da
escola de comunicação do Instituto Politécnico de Lisboa, com base

numa solução integrada VDI (Virtual
Desktop Infrastructure), fornecida pela
Fujitsu, designada por Zero-Client.
Satisfeito pelo resultado final, José
Afonso Assunção afirma que “a virtualização é o caminho a seguir”, e que
a Escola tem a intenção de aumentar
o número de postos de trabalho virtuais. Este tipo de tecnologia traz imensas vantagens para a Escola. Torna
a instalação de software mais rápida,
permite maiores taxas de aproveitamento de hardware e diminui significativamente o consumo energético. O
trabalho do Administrador de Sistemas
é rentabilizado uma vez que a gestão
é centralizada no Data Center. Neste
momento José Afonso Assunção é o
Administrador de Sistemas da escola.
Uma vez mais, a Escola Superior de
Comunicação Social segue na linha
da frente no campo da modernização
tecnológica.
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Tecnologia da Saúde organiza conferência internacional...
REALIZOU-SE nos dias 3 e 4 de fevereiro de 2012, na Escola Superior de
Tecnologia da Saúde de Lisboa a International Conference on Health Technology Assessment and Quality Management 2012 – ICHTAQM 2012.
A conferência contou com mais de 200
participantes e com a submissão de 42
posters científicos, proporcionando um
debate atual e profundo sobre as temáticas da Avaliação de Tecnologias em Saúde e a Gestão da Qualidade e integrando
abordagens de diferentes áreas científicas e diversas práticas profissionais.
Esta conferência internacional foi promovida pela ESTeSL, em parceria com a
Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve (ESSUAlg) e a SGS, Portugal (Société Générale de Surveillance),
no âmbito do Mestrado em Gestão e
Avaliação de Tecnologias em Saúde.
O programa da conferência foi dinâmico, tendo contado com os “Espaços
Corporate” da Medical Consult, Revista
Segurança Comportamental, da PósGraduação de Qualidade em Saúde da
SGS, Portugal em parceria com a escola
e da Creative Knowledge/Walk Your Way.
Foram realizados 8 Workshops de Avaliação de Tecnologias em Saúde e a Gestão
da Qualidade. Nos Painéis apresentados,

marcaram presença oradores nacionais e
internacionais de referência.
Na sessão de abertura da International Conference on Health Technology
Assessment and Quality Management
2012 estiveram presentes João Lobato, presidente da escola, a SubDiretora da Escola Superior de Saúde
da Universidade do Algarve, Emília
Costa, a Presidente do Conselho de
Administração da SGS Portugal, Ana
Pina de Teixeira e a presidente da conferência, Gilda Cunha.

A Avaliação de Tecnologias em Saúde
e a Gestão da Qualidade constituem áreas de intervenção estratégica no setor
da Saúde, sendo ferramentas de apoio
na definição e avaliação de políticas e
na medição de resultados, potenciando
deste modo uma melhor utilização de
recursos, com a consequente melhoria
da qualidade dos serviços prestados.
A II Edição da International Conference on Health Technology Assessment
and Quality Management está já agendada para 25 e 26 de maio de 2013.

... e recebe distinção com o projeto Geração Depositrão
A ESCOLA Superior de Tecnologia da
Saúde de Lisboa obteve o primeiro lugar
na atividade criativa “Ser Geração Depositrão é…”, promovida pela ERP Portugal,
no âmbito do projeto Geração Depositrão.
Nesta iniciativa “as escolas foram desafiadas a completar a frase, associando-a a
um desenho alusivo ao tema".
O projeto Geração Depositrão tem
como principal objetivo a implementação
do tema dos Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos e Resíduos
de Pilhas e Acumuladores no programa
escolar. Não só através de desafios lançados aos estudantes e docentes mas,
também, através da colocação de um
contentor – Depositrão – nas escolas
aderentes para que se possa proceder à
recolha deste tipo de resíduos.

A ERP Portugal pertence a uma
plataforma pan-europeia (European
Recycling Plattform) que já recolheu
mais de 1 milhão de toneladas de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos na Europa.
A Escola Superior de Tecnologia da
Saúde de Lisboa receberá, em breve,
o seu Depositrão, podendo assim a
comunidade académica deixar neste
contentor, os Equipamentos Elétricos
e Eletrónicos que já não estejam a ser
utilizados.
Toda a recolha e encaminhamento
dos resíduos rumo ao seu tratamento e/ou reciclagem, será assegurada
pela ERP Portugal, garantindo-se assim um destino adequado aos resíduos recolhidos.
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Análise dos direitos das crianças em livro
A 8 DE MARÇO, pelas 17h30, irá decorrer, na Escola Superior de Educação de
Lisboa, o lançamento do livro “Há muitos
mundos do mundo”, de Catarina Tomás,
investigadora e docente da instituição.
A obra, das edições Afrontamento, é
fundamentalmente sobre crianças. Resulta de uma investigação sociológica
organizada em três dimensões: a globalização, a infância e os direitos da
criança. Com uma abordagem considerada inovadora nas Ciências Sociais, a
autora conduz uma análise dos direitos
das crianças tendo sempre presente a
realidade em que vivemos mas também
de olhos postos no futuro.
Catarina Tomás considera necessário desconstruir criticamente a ideia de
infância como categoria homogénea e
discutir o próprio processo de construção de imagens associadas à infância,
porque ele é, em si mesmo, um processo socialmente construído.

Funcionários do Politécnico de Lisboa
aprendem novo Acordo Ortográfico
REALIZOU-SE nos dias 1 e 2 de Fevereiro, na Escola Superior de Educação
de Lisboa, a ação de formação “Acordo Ortográfico: o que muda”, destinada aos funcionários do Instituto Politécnico de Lisboa.

A formação foi ministrada pela professora de Língua Portuguesa Nélia
Alexandre. Nas sessões, com duração
de duas horas, os formandos ficaram a
conhecer a contextualização sócio histórica do Acordo Ortográfico de 1990 e
aprenderam as novas regras da grafia desde a acentuação, hifenização e
queda das consoantes áfonas. No final
da sessão, os formandos foram convidados a aplicar os conhecimentos adquiridos, através de vários exercícios
práticos.
Nos sites do Instituto Politécnico de
Lisboa e da Escola Superior de Educação de Lisboa, foi disponibilizado um
vídeo conduzido por Margarita Correia
Lisboa e José Pedro Ferreira, especialistas em Linguística Portuguesa, onde
explicam as mudanças ortográficas e
apresentam os recursos oficiais, para
aplicação do Acordo Ortográfico, disponíveis gratuitamente no Portal da
Língua Portuguesa.

ISCAL
apoia idosos
ALUNOS das licenciaturas de Gestão e de Solicitadoria do Instituto
Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa uniram-se para
participar num programa social de
apoio ao envelhecimento.
O projeto, de nome KM2, consiste
numa fase inicial, na identificação
das principais carências da população idosa da Freguesia de Nossa
Senhora de Fátima, onde está sediado o ISCAL.
Segundo fonte da Fundação Calouste Gulbenkian, parceira na iniciativa, o objetivo da iniciativa passa
pela criação de respostas no apoio à
terceira idade, através de respostas
geradas pela sinergia das entidades
desta zona de Lisboa. O programa
irá nascer em Março. Antes do arranque os estudantes do ISCAL apoiam
o projeto em regime de voluntariado.
Parceiros são também a Universidade Nova de Lisboa a Universidade Católica de Lisboa e a Santa
Casa da Misericórdia, entre outros.
A primeira reunião das entidades
envolvidas decorreu em meados
de fevereiro, na Fundação Calouste
Gulbenkian. Dela resultou uma calendarização e consequente divisão
de tarefas a desenvolver por cada
um dos diferentes parceiros envolvidos. Já decorreu entretanto a recolha e entrega de alimentos, roupa
e calçado à Paróquia de Nossa Senhora de Fátima
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agenda Março a Abril
ESCS
www.escs.ipl.pt
MARÇO

ESELX
www.eselx.pt
MARÇO

ESTESL
www.estesl.ipl.pt
MARÇO

6
Das 9h às 13h

8

ENCONTROS COM A CIÊNCIA:
Anfiteatro da ESTeSL

Auditório Vítor Macieira

Lançamento do Livro
"Há Muitos Mundos no Mundo”
Cosmopolitismo, Participação e
Direitos da Criança
de Catarina Tomás
com apresentação de Teresa
Vasconcelos

1

A Crise, os Media e a
Comunicação

Sessão de abertura com a presença
do Ministro adjunto e dos Assuntos
Parlamentares, Miguel Relvas, do
presidente do IPL, Vicente Ferreira e o
presidente da ESCS, Jorge Veríssimo
entrada livre

17h30

Das 12h às13h
"A motivação dos docentes no
ensino superior face ao processo
de Bolonha: um estudo de caso"
Ana Maria Morais Cravo Sá

23
15h

Área Científica de Radioterapia Departamento das Ciências e Tecnologias das Radiações e Biossinais da
Saúde da ESTeSL

26.º aniversário do Instituto
Politécnico de Lisboa

&
"Identificação E Quantificação de
Fungos No Ar Interior – Aplicação
De Métodos Moleculares"
Joana Malta Vacas

Área Científica da Biologia Departamento das Ciências Naturais
e Exatas da ESTeSL

15

Das 12h às 13h
NOVOS DESENVOLVIMENTOS EM
IMAGEM SIMULTÂNEA PET-RM.
Pedro Almeida

Departamento de Física da Faculdade
de Ciências da Universidade de Lisboa

29

Das 12h às 13h
"Cancerigénese na Colite Ulcerosa de Longa Evolução - Fenotipo
Aberrante de Mucinas e mecanismos relacionados com a sua
expressão"
Paula Borralho

Área Científica da Patologia e Diagnóstico - Departamento das Ciências
Médicas da ESTeSL

agenda Março a Abril
ESTESL
www.estesl.ipl.pt
cont.
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16h
Auditório da ESTeSL
Lançamento do Livro
“Exposição da Fungos dos Trabalhadores de Ginásios com Piscina”
de Carla Viegas

ISEL
www.isel.ipl.pt
MARÇO

17
9H

Congresso Marvila Beato
com o tema: Empreendedorismo

Inscrições até em
http://congressomarvilabeato.com/event/
congresso-marvila-beato/

IPL
www.ipl.ipl.pt
ABRIL

23 a 27
15h30

Serviços da Presidência do IPL
Benfica
"IPL - International Staff Week"

STT International Week - P LISBOA05
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Das 9h às 12h45
Auditório da ESTeSL
1ª Conferência de I&D em
Tecnologia de Diagnóstico e Intervenção Cardiovascular

27
9h

Auditório da ESTeSL
Celebração dos 50 Anos do
Ensino formal das Profissões de
Diagnóstico e Terapêutica

ABRIL

14
Das 9h às 18h15
Auditório da ESTeSL
I Jornadas do Grupo de Interesse
em Fisioterapia
CardioRespiratória da
APF - ESTeSL

19
Espaço Multiusos da ESTeSL
Expo Saúde e Tecnologia 2012
– II Edição
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