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IPL apoia Universidade de Cabo Verde
O INSTITUTO Politécnico de Lisboa
acaba de ﬁrmar um acordo global
com a Universidade de Cabo Verde,
ao abrigo do qual as unidades orgânicas do Instituto irão apoiar – todas
elas – as autoridades educativas e
académicas daquele país lusófono,
nas suas áreas de intervenção.
O ambicioso protocolo de cooperação foi assinado na Cidade
da Praia pelo presidente do IPL,
Vicente Ferreira, que cheﬁava uma
delegação do Instituto de que faziam parte o vice-presidente e o
administrador do Instituto – Fernando Otero e António Marques – e
dirigentes das nossas oito escolas
de Ensino Superior.
A visita a Cabo Verde decorreu
de 4 a 11 de Janeiro, a convite da
Comissão Instaladora da futura Universidade da Praia, que solicitou
apoio às instituições que já existem
no terreno ou que venham a criar-se
na mesma área cientíﬁca do IPL.
As negociações iniciaram-se
em 2005, e inscrevem-se nos processos de internacionalização do
Politécnico de Lisboa e da futura

universidade cabo-verdiana.
Para além da assinatura do
protocolo de cooperação, ﬁzeram
ainda parte da agenda desta importante deslocação visitas de trabalho ao Instituto Superior das Ciências Económicas e Empresariais
de Cabo Verde (ISCEE), à Escola
de Música do Mindelo, ao Instituto
Superior de Educação, ao Núcleo
Operacional para a Sociedade de
Informação (NOSI), ao INAG, ao
IIPC, ao ISECMAR, à Ordem dos
Engenheiros, aos centros Hospitalares e aos órgãos de Comunicação Social.
A política de internacionalização
do IPL visa não apenas a Europa
– recorde-se – mas também os países do sul, especialmente os PALOPs. Portugal, como país periférico, no contexto europeu, tem todo o
interesse em realizar parcerias com
os países de expressão portuguesa,
constituindo-se como um parceiro de
peso, no diálogo Norte/Sul. O objectivo é ganhar inﬂuência, no grande
espaço de ensino superior, resultante da Declaração de Bolonha.

O presidente do IPL, Vicente Ferreira e os representante da Universidade de Cabo Verde, no
momento da assinatura do protocolo de cooperação

Politecnia
com novo visual
REMODELADA graﬁcamente, está
já disponível a edição de Janeiro da
revista Politecnia, do Instituto Politécnico de Lisboa, que elegeu como
tema de capa as performances da
dança, que testemunham a excelência da nossa escola do Bairro Alto.
Nesta edição, a presidente do
Conselho Directivo da Escola Superior de Educação de Lisboa, Lurdes
Serrazina, fala sobre os problemas
com que se debate a Educação
em Portugal, propondo soluções.
Também o presidente do Conselho
Cientíﬁco da Escola Superior de Comunicação Social, Viegas Soares,
está em destaque, no perﬁl que dele
traçámos.
Abordámos ainda, entre muitos
outros temas, a visita que uma missão do IPL fez a Cabo Verde, para
a assinatura de um importante protocolo com a futura universidade daquele país, e o lançamento da colecção Caminhos do Conhecimento.
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Universidade de Huambo na rota do IPL
Uma delegação do Instituto Politécnico de Lisboa desloca-se a Huambo
(Angola), no próximo dia 3 de Março,
para debater planos de cooperação
com a futura Universidade Politécnica
Fernando Marcelino, daquela cidade.
Depois do êxito da «Operação Cabo
Verde», prossegue assim a política de
internacionalização do IPL.
A delegação é cheﬁada pelo Administrador do IPL, António Marques, e
dela faz parte o Professor Júlio César
Ferrolho, do Instituto Superior de Con_
tabilidade e Administração de Lisboa.
A futura universidade do Huambo
será apresentada no decorrer de uma
conferência sobre os impactos do
Processo de Bolonha. A iniciativa partiu de duas instituições portuguesas: a
Associação Nacional dos Engenheiros

Técnicos e o Instituto de Estudos para
o Desenvolvimento (IED). Os presi-

António Marques, Administrador do IPL

dentes das duas instituições, Augusto
Guedes e João Cravinho, participarão
no encontro, tal como o Governador

da Província de Huambo, Paulo Cassoma.
O IED, que tem o estatuto de Organização Não Governamental, tem-se
dedicado à investigação, formação e reﬂexão nos domínios político, económico, social e educativo, apostando fortemente na área de desenvolvimento em
África e na América Latina.
O especialista Hélder Pita irá abordar o Processo de Bolonha e as suas
implicações para a Engenharia, seguindo-se o director do Centro de Formação
Fadário Muteka, Albino Sinjecumbi, que
irá fazer uma retrospectiva do projecto
de formação proﬁssional. A Engenharia
na Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa e no mundo, a sua avaliação
e ﬁnancimanto serão também, assuntos
a serem tratados.

IPL faz 20 anos e edita teses de doutoramento

O Presidente do IPL, Vicente Ferreira, e o
Prof. Dr. Manuel Mendes da Cruz

O INSTITUTO Politécnico de Lisboa
festejou, no passado dia 30 de Janeiro, o seu 20º aniversário. Do programa do evento, que decorreu na
Sociedade de Geograﬁa de Lisboa,
destacou-se o lançamento, em parceria com a Editora Colibri, do primeiro livro da colecção Caminhos
do Conhecimento. A obra editada,
«Fundamentos do Processo de De-

cisão Estratégica na Indústria Seguradora Portuguesa», é a tese de
doutoramento do Professor Manuel
Mendes da Cruz, do ISCAL. A colecção agora iniciada é um importante
estímulo ao desenvolvimento da investigação nas escolas do Instituto.
Durante o ano de 2006 deverão ser
publicados mais seis títulos, incluindo alguns de autores estrangeiros,
como é o caso do ensaio «Gestão
do Poder Diluído», do catedrático
da Universidade Complutense de
Madrid, Jesús Timoteo Álvarez.
Outro ponto alto das comemorações foi a palestra proferida pelo
Prof. Adérito Tavares, da Universidade Católica Portuguesa, sobre
as consequências que o Terramoto de 1755 teve sobre a cidade de
Lisboa. Entre os atentos ouvintes
desta interessante apresentação,
encontravam-se ilustres ﬁguras
como o presidente do CNAVES,
Prof. Doutor Adriano Moreira, os
reitores das Universidades de Lis-

boa e Católica, Professores Doutores José Barata-Moura e Braga
da Cruz, e ainda o Subdirector Geral do Ensino Superior, Prof. Mário
Ferreira.
Como já é habitual neste dia, os
funcionários aposentados do IPL
tiveram a sua homenagem, com a
atribuição de medalhas e diplomas
aos docentes e não docentes que
dedicaram parte da sua vida proﬁssional ao prestígio e desenvolvimento do Instituto.
Também a Escola Superior de
Música de Lisboa se juntou, uma vez
mais, às comemorações, brindando
os convidados com um excelente
concerto executado pela sua orquestra sinfónica que, sob a direcção do
maestro Vasco Pearce de Azevedo,
tocou obras de Mikhail Glinka, Johannes Brahms e Jean Sibelius.
O evento terminou com um animado jantar, onde os convivas puderam brindar a mais um aniversário
do Instituto Politécnico de Lisboa.
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Estudante do ISEL conquista
Prémio Engenheiro do Futuro

Encontro de gerações: Orlando Curcilieiro e
Vicente Ferreira

DEPOIS do docente do Instituto Superior
de Engenharia de Lisboa, Pedro Vieira,
ter arrecadado o Prémio Inovação Jovem
Engenheiro, atribuído pela Ordem dos
Engenheiros, foi a vez do aluno Orlando
Curcialeiro ser distinguido. O ﬁnalista de
Engenharia Civil respondeu ao desaﬁo
proposto pela revista Arte & Construção
e elaborou um texto sobre “Engenharia
e Competitividade”, que lhe valeu o
Prémio Engenheiro do Futuro.
Esta iniciativa, que já vai na sexta
edição, representa um importante
estímulo à criatividade dos estudantes.
E oferece, simultaneamente, uma
primeira oportunidade de integração
proﬁssional. Quer isso dizer que
o premiado vai ter a possibilidade
de estagiar, durante um mês, no
Departamento de Engenharia da
empresa de construção HILTI, com

uma bolsa no valor de 1000 euros. E vai
poder visitar o Centro Internacional de
Pesquisa, instalado no Liechtenstein.
O Presidente do IPL, Eng.º Vicente
Ferreira, presidiu à cerimónia de entrega
do galardão, que decorreu na Exponor.
No seu discurso, salientou a importância
de “premiar os jovens potenciais
engenheiros”, considerando a distinção
como um “incentivo de louvar no
contexto nacional” e assinalou
que o prémio signiﬁca também o
reconhecimento do mérito do ISEL.
O Engenheiro Matos e Silva, membro
do júri e docente do ISEL, destacou
do trabalho premiado a referência
à “necessidade de inovação” e à
premência de “criar e ser diferente
para competir com os outros”. Na
opinião de Matos e Silva, o ISEL deu um
passo muito importante como escola,
a partir do momento em que passou a
conferir licenciaturas, procurando “não
só saber como se faz, mas acima de
tudo saber fazer”.
Hipólito Sousa, representante da
Ordem dos Engenheiros, sublinhou a
importância do sector da construção ao
nível da economia, considerando que ele
“tem de apostar na industrialização,
na qualidade dos produtos e na
sustentabilidade para aumentar a
produtividade”. Em sua opinião, os
jovens proﬁssionais “têm de eleger
a formação e o sentido ético”, para
terem sucesso.

Tecnologias da Saúde festejaram 25 anos
A ESCOLA SUPERIOR de Tecnologias
da Saúde de Lisboa comemorou o seu
25º aniversário, a 12 de Janeiro, com
uma sessão solene que teve como convidado especial o Prof. Dr. Jorge Torgal,
director do Instituto de Higiene e Medicina Tropical.
No âmbito das comemorações, marcadas pela conferência de Jorge Torgal
sobre «Epidemias e Endemias. Medos,
Receios e Prevenção», foi prestada homenagem aos docentes e funcionários
que completaram 25 anos do serviço e
aos primeiros alunos (e actuais docen-

tes) que à Escola têm dedicado o melhor de si próprios.
A entrega das cartas de curso, de
bacharelato e licenciatura, aos alunos
diplomados em 2004/2005, foi um dos
momentos altos da cerimónia. Logo
seguido da tomada de posse da representante dos estudantes no Conselho
Directivo.
A animação esteve a cargo das tunas académicas, masculina e feminina,
e de uma interpretação de guitarra portuguesa por Arménio de Melo.
As comemorações terminaram com

ISCAL tem
nova direcção

Maria Amélia de Almeida, nova presidente
do Conselho Directivo do ISCAL

MARIA AMÉLIA Nunes de Almeida,
doutorada em Economia Financeira
e Contabilidade pela Universidade da
Extremadura (Espanha), é a nova presidente do Conselho Directivo do ISCAL, empossado a 27 de Janeiro. Os
dois vice-presidentes são Irene Guia
Arraiano, Mestre em Estatística e Investigação Operacional pela Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa; e
Hélder da Palma Miguel, doutorando em
Economia Financeira e Contabilidade
na Universidade da Extremadura.
A nova presidente é docente do ICL/
ISCAL desde 1971, tendo sido já membro dos Conselhos Directivo, Pedagógico e Cientíﬁco do ISCAL, bem como da
Assembleia de Representantes. Foi ainda Directora de várias empresas, entre
elas a Portugal Telecom e a Imprensa
Nacional Casa da Moeda.
um animado jantar convívio na FIL no
Parque das Nações.

O prof. Manuel Correia: o anﬁtrião da festa
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Politécnicos e Universidades
todos ligados por rede sem fios
ESTÁ já concluída, com êxito, a ligação
integral do Campus do Instituto Politécnico de Lisboa (Serviços da Presidência
e Unidades Orgânicas) por rede sem
ﬁos. O projecto foi desenvolvido e posto
a funcionar sob a orientação do Eng.º
Pedro Ribeiro, do ISEL.
Conhecida pela designação de Sistema Wireless, a
rede sem ﬁos permite que qualquer
computador portátil pertencente a
professor,
aluno
ou funcionário tenha acesso a todo
o universo informático do Ensino
Superior (Institutos
Politécnicos
e Universidades),
mediante uma palavra-passe. Cria-se assim uma alternativa expedita a rede tradicional, que
funciona por cabo.
O IPL completa assim a ligação
operacional à e-U” (Universidade Electrónica), uma iniciativa lançada pelo Governo que envolve serviços, conteúdos,
aplicações e rede de comunicações móveis, dentro e fora das universidades. O
sistema destina-se a incentivar e facilitar
a produção, acesso e partilha de conhe-

cimento entre estudantes e professores
do Ensino Superior.
A rede sem ﬁos, que permite a transmissão de dados em banda larga, torna
possível o acesso de professores e alunos à Internet e muito mais. Tudo isto,
com um PC portátil e a partir de qualquer ponto do Campus.
Com a “e-U”,
as oito escolas
do IPL vão estar
acessíveis
24
horas por dia,
365 dias por ano.
Trata-se de uma
experiência inovadora a nível
mundial, que está
a ser apresentada como exemplo
europeu da utilização do conceito
de mobilidade nos meios académicos.
Portugal é o primeiro país a criar, nesta escala, uma rede integrada WI-FI
em todo o Ensino Superior. Empresas
como a Intel, Cisco ou Microsoft estão a
apresentar mundialmente o case study
português.
Professor do Instituto Superior de
Engenharia de Lisboa, Pedro Ribeiro é
o responsável pela concepção e gestão
do sistema de comunicações do IPL.

Portugal é o primeiro país a criar uma rede integrada WI-FI em todo o Ensino Superior

Campus de Benfica
com acesso controlado

Entrada do lado sul aberta 24 horas

O ACESSO ao Campus de Benﬁca
do Instituto Politécnico de Lisboa está
a ser controlado, desde o dia 1 de
Janeiro, para garantir maior segurança
aos alunos professores e funcionários
da Escola Superior de Educação e da
Escola Superior de Comunicação Social
e Serviços de Acção Social.
A pé ou em viatura a entrada fazse pelo lado Norte, próximo do Centro
Comercial Fonte Nova, nos dias úteis
das 7.30 às 23.30, e aos sábados das
8 às 13 horas, e pelo lado sul, próximo
da estação de comboios de Benﬁca, 24
horas por dia.
Além escolas já referidas, estão
ainda sedeados no Campus de Benﬁca
a Escola Secundária Gomes Ferreira,
e, futuramente, as novas Escolas
Superiores de Música e de Contabilidade
e Administração, a primeira das quais já
em fase de construção.
Todas as pessoas que ali trabalhem
ou estudem, ou que ali tenham de se
deslocar por razões proﬁssionais terão,
obrigatoriamente, de ser portadores de
um Cartão de Identiﬁcação permanente
ou de um Dístico provisório. Esses
documentos serão emitidos, a pedido,
pelos Conselhos Directivos de cada
unidade orgânica. Numa fase posterior
será
implementado
um
sistema
automático de controlo, que funcionará
com cartões de bandas magnéticas.
A segurança do espaço está a cargo
da empresa Securitas, líder nacional da
prestação de serviços desta natureza.
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agenda

Fevereiro a Março

ISEL

ESTC

ESD

ESML

ESTeSL

www.isel.ipl.pt

www.estc.ipl.pt

www.esd.ipl.pt

www.esml.ipl.pt

www.estesl.pt

FEVEREIRO

FEVEREIRO

13, 15, 20 e 22

14 a 3 de Março

18h30 às 22h00
Seminário Direito e
Engenharia Civil

(para mais informações consultar
http://sites.isel.ipl.pt/ceec/ )

Exposição de pintura de Abel
Júpiter intitulada TIMOR

8 e 15

14h30 às 18h30

FEVEREIRO
até dia 28

FEVEREIRO
6

Ciclo “Uma Obra, Um
Artista, Um Mês”

Audição de Violeta
Salão Rua do Ataíde
prof. Pedro Muñoz

Exposição do artista plástico
Francisco Rebolo

10 e 17

9h30 às 18h30
Seminário avançado
de movimento para
actores

32 HORAS

por Marie- Christinne Wavreille
Técnica Laban
Tema: A Sagração da Primavera de
Stravinsky

DEPARTAMENTO DE TEATRO
DA ESTC
75 EUROS (inscrição sujeita ao
limite de vagas)
(destinado a actores proﬁssionais
e estudantes de teatro de nível
superior)
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14h/16h00

9 e 16

14h30 às 18h30

18h00

Dança, Imagem e Bairro
Alto
às quartas-feiras
21h00
ÁTRIO DA ESD
ENTRADA LIVRE

Mostra de trabalhos de composição
pelos alunos da área de espectáculo
e dirigidos pelos coreógrafos Amélia
Bentes, Pieter Michael Dietz, Jean-Paul
Buccileri e pelo prof. Francisco Pedro

8

18h00

“Perguntas a...”
João Fiadeiro

15

18h00

“Perguntas a...”
Miguel Bonneville

Audição de Clarinete
Salão Conservatório Nacional
prof. Manuel Jerónimo

18h30

Recital de Mestrado
Palácio da Independência
Recital de Mestrado João Brito

CICLO DE CONFERÊNCIAS

FEVEREIRO
22
15H00

“Educação/Formação e Tecnologias no quadro duma
nova gestão social do conhecimento”
Conferencista: prof. José Saragoça
Universidade de Évora

MARÇO
29

“Avaliação formativa: um meio para promover a
qualidade do processo de aprendizagem”
Conferencista: prof. Doutor Domingos Fernandes
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da
Universidade de Lisboa
Inscrições na tesouraria da ESTeSL
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10h/13h30
14h/18h30

Seminário de Violoncelo
Salão Rua do Ataíde
prof. Peter Bruns

11

14h/18h30

Seminário de Violoncelo
Salão Rua do Ataíde
prof. Peter Bruns

22

18h00

“Perguntas a...”
Rui Nunes

5

