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Instituto Politécnico de Lisboa assina
protocolo com Ordem dos Engenheiros
O INSTITUTO Politécnico de Lisboa, representado pelo seu presidente, Professor Doutor Vicente
Ferreira, e a Ordem do Engenheiros, representada pelo Bastonário
Fernando Santo, entretanto substituído no cargo pelo seu colega
Matias Ramos, assinaram um protocolo de cooperação. O documento visa a constituição dos júris dos
concursos públicos de atribuição do
título de especialista, previstos no
artigo 48.º da Lei n.º 62/2007, de 10
de Setembro.
O objectivo é tirar partido da experiência acumulada pela Ordem,
prestigiada associação pública profissional, na atribuição desses títulos, nas áreas científicas dos diversos ramos das engenharias. Fica
assim simplificada a aplicação do
regime jurídico dessa concessão,

nomeadamente no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, onde
são ministrados múltiplos cursos.
Para o ex-bastonário este protocolo representa a prova de que o
título de especialista, atribuído pela
Ordem dos Engenheiros tem o reconhecimento do meio académico.
A Lei permite aos seus membros
aceder à carreira académica, prestando apenas provas na fase final de
avaliação curricular. Este reconhecimento prestigia a Ordem dos Engenheiros e sublima a forma como ela
procura que os títulos sejam atribuídos internamente.
Neste final de mandato, Fernando
Santo não deixou de lembrar a importância de o ensino superior se pautar
por regras de exigência e de qualidade, condição indispensável a Portugal
ter bons engenheiros.

O presidente do IPL, Vicente Ferreira e o Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Fernando
Santo, na cerimónia de assinatura do protocolo de colaboração

ISEL aposta nas
energias alternativas

NUMA clara aposta nas energias
renováveis, associadas à aproximação entre o meio empresarial e o
ensino superior, o Instituto Superior
de Engenharia de Lisboa assinou recentemente um protocolo de colaboração com uma marca especialista
na área, a Bosh - Vulcano.
A parceria visa dar seguimento a um
projecto de ensaio e estudo comparativo de soluções solares térmicas para
aquecimento de água, ao abrigo de
um contrato realizado entre o Centro
de Estudos de Engenharia Mecânica
(CEEM) e a Vulcano. O processo envolve alunos de mestrado e professores do Departamento de Engenharia
Mecânica, cujo trabalho passará por
comparar o desempenho de dois sistemas solares alternativos, o termossifão
e de circulação forçada, e as poupanças que daí resultam, comparativamente com um sistema convencional
de aquecimento de águas quentes
através do recurso a gás natural.
O presidente do CEEM, Jorge
Mendonça e Costa, fez saber que
“o Centro de Estudos de Engenharia
Mecânica do ISEL se congratula por
esta parceria com a Vulcano, geradora de valor para alunos e docentes, e que potencia acções de interesse técnico inquestionável”.
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Jorge Veríssimo tomou posse como Presidente da ESCS
O PROFESSOR Doutor Jorge Veríssimo tomou posse do cargo de Presidente
da ESCS, depois de ter sido o primeiro de entre os presidentes das escolas
do Instituto Politécnico de Lisboa a ser
eleito com base nos novos estatutos. Na
cerimónia de posse foram nomeados
vice-presidentes da ESCS a Professora
Doutora Maria Inácia Rezola e o Professor Doutor André Sendin.
“É um orgulho para nós assumir a
gestão da escola, mas é também uma
grande responsabilidade”, admitiu Jorge Veríssimo, falando em nome da nova
equipa dirigente. E elencou os desafios
que têm pela frente: actualização tecnológica da escola, implementação do
mapa do corpo docente e não docente,
criação de um centro de investigação
aplicada, internacionalização e requalificação dos fluxos de informação, atendimento e serviços.
“No contexto da globalização do próprio ensino, a escola tem que dar um
passo significativo ao nível da internacionalização”, advertiu o presidente do
IPL, Professor Doutor Vicente Ferreira,
que presidiu à cerimónia. Em sua opinião trata-se de um passo fundamental,
que se relaciona de perto com a competição a que o sistema de ensino superior está permanentemente sujeito. “A
Escola Superior de Comunicação Social
tem dado provas de que é uma grande

O presidente do IPL, Vicente Ferreira, ladeado pela nova equipa da direcção da ESCS

escola, uma escola de referência nacional, na área científica que desenvolve.
É efectivamente uma escola de referência nacional”, reconheceu de seguida,
Vicente Ferreira, admitindo ser ainda
possível “fazer melhor”.
Assistiram à cerimónia, que decorreu
nos Serviços da Presidência do IPL, o
Administrador do IPL, Dr. António Marques: os dirigentes cessantes da ESCS,

Professor António Belo e Professora
Doutora Maria Emília Sousa; a quem os
sucessores agradeceram a dedicação
demonstrada no exercício de funções;
e diversos docentes, funcionários e alunos.
Cabe à nova equipa dirigente assegurar a boa gestão da ESCS no decurso
dos próximo quatro anos, tempo de duração do mandato.

Luís Castro toma posse como presidente da AAL
O PRESIDENTE da Associação de Estudantes do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, Luís
Castro, tomou posse como presidente da
Associação Académica de Lisboa. Na cerimónia, que se realizou no Espaço Ágora, estiveram presentes o presidente do
Instituto Politécnico de Lisboa, Professor
Doutor Vicente Ferreira, os presidentes
de algumas associações de estudantes
e os representantes de alguns parceiros
daquela associação, nomeadamente do
Instituto Português da Juventude e da
Caixa Geral de Depósitos.
Da direcção eleita fazem parte,
para além de Luís Castro, sete ou-

tros alunos do ISCAL: Miriam Rosa,
Ana Madeira, Ana Esteves, Ricardo
Abreu, Luís Lourenço, João Pólvora
e Maria Pereira. Os eleitos planeiam
revitalizar a Associação Académica
de Lisboa, que é a maior do país, e
reaproximá-la dos estudantes. As medidas para que isso aconteça passam
pela recuperação do Espaço Ágora,
uma maior aposta nos parceiros estratégicos (como a Caixa Geral de
Depósitos e o Instituto Português da
Juventude) e a realização de actividades orientadas para os interesses
dos estudantes do ensino superior da
cidade de Lisboa.
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Alunos do IPL brilham no Desafio Seat by Vodafone
A equipa que representou o Instituto Politécnico de Lisboa no Desafio Seat by
Vodafone, constituída pelos alunos Tiago Costa e Miguel Faísca, alcançou um
extraordinário 3.º lugar na fase final do
evento, que decorreu no passado dia 17
de Abril, no autódromo do Estoril.
Os alunos que frequentam o curso de
engenharia mecânica no ISEL, tiveram
uma prestação brilhante, tendo Miguel
Faísca largado da pole position, por ter
realizado o melhor tempo no treino cronometrado. Durante a corrida, que teve
a duração de sessenta minutos, a equipa
do IPL andou sempre nos lugares cimeiros, tendo acabado por ficar atrás dos
carros do Instituto Politécnico do Porto e
da Universidade do Minho que ocuparam
o 1.º e 2.º lugar respectivamente.
Para Tiago Costa e Miguel Faísca este
desafio constituiu uma experiência única,
tendo ambos realçado o espírito de convívio que reinou entre todos os concorrentes.

Tiago Costa e Miguel Faísca junto ao carro que os levou ao 3.º lugar do pódio

Escola Superior de Música celebra Dia Mundial da Voz
APROVEITANDO todas as suas potencialidades, a Escola Superior de Música
de Lisboa celebrou o Dia Mundial da Voz
2010 com um programa diversificado,
que envolveu a actuação dos coros de
Câmara e Jazz e a recitação de poemas.
As comemorações iniciaram-se no
Átrio, com o Coro de Câmara, sob a direcção musical de Paulo Lourenço, que
em seguida dirigiu o Coro de Jazz no Pe-

queno Auditório. Aliando a voz a uma forte interpretação cénica, exemplarmente
sublinhada pelo piano de Francisco Sassetti, os alunos de Canto emocionaram
a assistência com o repertório escolhido.
Uma das mais-valias do novo edifício da
Escola Superior de Música, um dos melhores da Europa, é precisamente a integração da interpretação cénica no plano
curricular do curso de Canto. A inovação

premeia os alunos com uma formação
mais polivalente, com resultados à vista.
A passagem para o Grande Auditório
constitui na prática uma homenagem
ao compositor inglês William Walton
(1902-1983), grande criador de bandas
sonoras. A obra escolhida, Façade, de
1923, foi o seu primeiro grande sucesso. O professor Luís Madureira, presidente do Conselho Científico da Escola
Superior de Música de Lisboa, que tem
repartido o seu enorme talento pelo ensino, o canto, o teatro e o cinema, foi
o recitante escolhido. Sob a direcção
musical de João Paulo Santos, deu
voz e vida aos poemas “non-sense” da
excêntrica Dame Edith Sitwell, amiga
de Walton. E para tudo ficar perfeito,
o conjunto instrumental que acompanhou o recitante integrou professores
da ESML, da Universidade de Évora e
convidados, como o director musical e
percussionista Elizabeth David.
O Dia Mundial da Voz 2010 terminou
com o Ensemble de Jazz da Escola,
orientado por Lars Arens, que interpretou obras de Daniel Bernardes, Florian
Ross e Henry Mancini.
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Tecnologia da Saúde organiza Congresso Internacional...
A ESCOLA Superior de Tecnologia da
Saúde está a organizar, em parceria
com a Escola Superior de Enfermagem de Angra do Heroísmo, o Congresso Internacional das Ciências e
Tecnologias da Saúde, que decorre
na Ilha Terceira, de 29 de Abril a 1 de
Maio de 2010.
Não é esta a primeira vez que a escola do IPL coopera com instituições
do ensino superior açorianas. Entre
Março de 2009 e Fevereiro de 2010
dinamizou o 4.º ano das licenciaturas
em Tecnologias da Saúde naquela região autónoma, em colaboração com
a Universidade dos Açores. O projecto, que envolveu sete licenciaturas
da ESTeSL, foi realizado ao abrigo
de um protocolo a que se associou a
Secretaria Regional dos Assuntos Sociais dos Açores.
No passado mês de Fevereiro, catorze
professores das sete áreas científicas
envolvidas deslocaram-se a Angra do
Heroísmo, para a discussão dos traba-

Participantes do Congresso Internacional das Ciências e Tecnologias da Saúde, na Ilha Terceira

lhos finais das unidades curriculares de
estágio e investigação.
Terminaram as licenciaturas 78 estudantes dos cursos de Análises Clínicas

e Saúde Pública, Anatomia Patológica,
Citológica e Tanatológica, Cardiopneumologia de Dietética e Nutrição de Farmácia de Radiologia e Saúde Ambiental.

... e discute com especialistas problema da obesidade
Realizaram-se no passado dia 20 de
Março, no auditório da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de

Lisboa, as primeiras Jornadas de
Intervenção Multidisciplinar na Obesidade. Os vários factores deste gra-

A professora da ESTeSL, Graça Andrade, foi uma das especialistas das Jornadas

ve problema de saúde que, em 2025
atingirá cerca de 50% da população
mundial, foram discutidos numa perspectiva multidisciplinar por médicos,
bioquímicos, geneticistas, nutricionistas, dietistas, psicólogos e técnicos
de exercício físico.
Perante uma plateia com mais de
150 participantes inscritos, os oradores convidados onde se incluíam a
Prof.ª Doutora Isabel do Carmo, endocrinologista do Hospital de Santa
Maria; o Dr. José Silva-Nunes, endocrinologista do Hospital Curry Cabral;
a Dr.ª Maria João Fagundes, psicóloga
do Hospital de Santa Maria; o Drº José
Camolas, Nutricionista do Hospital de
Santa Maria; e o Dr. Elvis Carnero da
Universidade da Corunha, e as professoras da ESTeSL, Graça Andrade
e Joana Sousa, apresentaram estratégias alimentares para a perda ou a
manutenção de peso corporal, assim
como os aspectos psicológicos que
ajudam a esta intervenção.
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Educação tem
novo dirigente

Bar aberto na Escola Superior de Música

O PROFESSOR João Manuel dos
Santos Rosa é o novo presidente
do Conselho de Representantes
da Escola Superior de Educação
de Lisboa.
A cerimónia de tomada de posse,
que contou com a presença do presidente do Instituto Politécnico de
Lisboa, Professor Doutor Vicente
Ferreira, realizou-se no passado
dia 26 de Abril, nos Serviços da
Presidência do IPL.

Inauguração do bar/restaurante na Escola Superior de Música de Lisboa

João Manuel dos Santos Rosa

UM ANIMADO beberete, com vários convidados dos meios académicos, marcou
a inauguração, dia 9 de Abril, do bar/restaurante da Escola Superior de Música de
Lisboa. A boa disposição e a música ambiente, criteriosamente escolhida, fizeram
do evento um acontecimento agradável.
Este bar/restaurante marca a diferença, em relação a vários outros,

pela aposta que faz na qualidade do
serviço e na diversidade da ementa
que pretende agradar a alunos, professores e funcionários. Disponível
no cardápio, para além de uma variedade de confecções de qualidade,
um prato social, criado a pensar nos
jovens que optam habitualmente pela
zona de bar.

Instituto Politécnico inova sistema de gestão de bibliotecas
O NÚCLEO de Informática do Instituto
Politécnico de Lisboa está a promover,
em parceria com a Bibliotecária Luísa
Marques, da Escola Superior de Teatro
e Cinema, uma nova plataforma web
de indexação de livros, nas diversas
Bibliotecas das Escolas do Instituto.
O projecto tem como alicerce o Koha,
um sistema integrado de gestão de bibliotecas gratuito, inicialmente desenvolvido pela empresa Katipo Communications em 2000. Com a centralização
e gestão comum das escolas surgiu a
necessidade de criar um software de ca-

talogação de livros que se adaptasse às
diversas unidades orgânicas existentes.
O objectivo ao utilizar o Koha, é o de
centralizar os catálogos numa solução
open source tendo assim a vantagem
de não se pagar licenciamento e ainda
ser possível alterar o seu código, programando e configurando o software para
as exigências das diferentes escolas.
O sistema facilita, para além da catalogação dos diversos livros temáticos das
bibliotecas, a pesquisa, o serviço de
empréstimo, o acesso a base de dados
on-line e ainda a difusão de informação.

A plataforma de catalogação está
já a funcionar na Escola Superior de
Música, e foi recentemente finalizada
a inserção do sistema na Escola Superior de Teatro e Cinema. A previsão é
de que todas as escolas venham a ser
contempladas com este sistema até
ao final do primeiro semestre do ano.
No futuro espera-se ainda poder
aceder através da biblioteca de uma
escola a catálogos das bibliotecas de
outras escolas, com o intuito de promover o acesso dos alunos a conhecimentos interligados.
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agenda Maio a Junho
ESCS

ISCAL
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ESELx

www.escs.ipl.pt
MAIO

www.iscal.ipl.pt
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www.isel.pt
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MAIO
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24, 25 e 26

Aula magna da UL

Auditório I

Instalações do ISEL

5
14h30

Festival de Tunas
XIV Tuna M'isto

Ciclo de Mesas
Redondas

Tech'10
Evento de informática
e tecnologia

19

3ª Mesa Redonda

Auditório Vítor Macieira

O SNC e a Transparência
"Relato consolidado e a
fiscalidade"

(horário a marcar)

Commies Awards

Conversa à volta de Era
uma vez um Rei que teve
um sonho
Os Lusíadas contados às
crianças pela autora,
Leonoreta Leitão

15h

24

Anfiteatro da ESELx

Dia do ISCAL

Ciclo de Conferências
de Ciência

251 Anos da criação da
Aula do Comércio
Palestra do Dr. António
Domingos Azevedo,
Bastonário da Ordem
dos Técnicos Oficiais de
Contas com o tema "Novo
Sistema de Normalização
Contabilística"

Químicos em casa-que
riscos?
Dometila Menezes

7
14h
Anfiteatro
No âmbito do 9º
Festival Internacional
de Marionetas e
Formas Animadas
Conferência de Toni
Rumbau, construtor
e manipulador de
marionetas.

17 a 1 de Junho
Dia da ESElx

Inauguração de uma
exposição de marionetas
por Delphim Miranda com
a colaboração de alunos da
ESElx

agenda Maio a Junho
ESML

ESML

www.esml.ipl.pt
MAIO

www.esml.ipl.pt
CONT.
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Das 14h às 19h30

30
17h

Comemorações do
Dia da ESML

Grande Auditório

14h

Orquestra de Sopros da
ESML
Direcção de Alberto Roque

Sete Lágrimas- Grupo
de Música Antiga
Pedra Irregular-programa
dedicado ao nascimento
do barroco em Portugal

18h

Concerto NON-STOP por
alunos da escola

14
21h30
Grande Auditório
Orquestra Sinfónica da
ESML
Direcção de Vasco Pearce
de Azevedo

26
Pequeno Auditório
19h
Recital de Harpa
Mário Falcão

28
14h
Grande Auditório
Maurice Ravel
L'Enfant et les
Sortilèges

Interpretação cénica dos
alunos do Curso de Canto
Encenação de Sílvia
Mateus
Piano Francisco Sassetti

29
17h
Grande Auditório
Orquestra de Jazz da
ESML
Direcção de Lars Arens
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