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Notícias IPL

RUI Nabeiro, um dos grandes empre-
sários nacionais e o maior no Alen-
tejo, aceitou o convite para ser o pa-
trono do concurso de ideias nacional 
Poliempreende, coordenado nesta 
edição, pelo Instituto Politécnico de 
Lisboa. “O comendador Rui Nabeiro 
é um exemplo de empreendorismo 
para os alunos do ensino superior po-
litécnico”, diz Francisco Costa Perei-
ra, o responsável este ano pelo Po-
liempreende nacional, que se reuniu 
com o empresário nas instalações do 
grupo Delta Cafés, em Campo Maior.

Segundo Costa Pereira, o empresário 
ficou sensibilizado com o convite e elo-
giou a iniciativa do concurso de ideias, 
referindo que são projectos como estes 
que estimulam o espírito empreendedor 
dos jovens de que Portugal precisa para 
sair da actual crise económica.

Em 1995, o empresário foi distinguido 
pelo Presidente da República, Mário 
Soares, com o grau de comendador. 
Onze anos mais tarde, a Universidade 
de Évora atribui a Rui Nabeiro, com 
apenas a quarta classe de escolarida-
de, o grau de Doutor Honoris Causa.

Rui Nabeiro  
é patrono 

 do Poliempreende

Isabel Alçada deu conselhos aos jovens 

O stand do Instituto Politécnico de Lisboa representou as oito escolas e institutos

O INSTITUTO Politécnico de Lisboa 
marcou presença na Futurália, salão de 
oferta educativa, formação e emprega-
bilidade, realizado entre 16 a 19 de Mar-
ço. Com uma imagem inovadora e sob 
a bandeira de um ensino virado para a 
empregabilidade, o IPL, deu a conhecer 
aos visitantes, as seis escolas e dois 
institutos superiores nas instalações da 
Feira Internacional de Lisboa, onde de-
correu o evento.

Na abertura do certame, a ministra da 
Educação Isabel Alçada, fez questão de 
percorrer os vários pavilhões, com iní-
cio no espaço do IPL, interagindo com 
os participantes e visitantes. Mostrou 
compreender o descontentamento dos 
jovens de hoje, que nem sempre con-
seguem uma profissão compatível com 
as suas expectativas e a formação que 
tiveram, mas garantiu que a vida não 
melhora sem conhecimento. 

No stand do IPL, para além de infor-
mações, os visitantes puderam ver ima-
gens das várias áreas de ensino: Artes; 
Engenharia; Comunicação; Educação; 
Saúde e Ciências Empresariais e falar 
com alunos e professores.

IPL marcou presença na Futurália 2011

Nos vários dias, os visitantes assisti-
ram a espectáculos por parte dos alu-
nos da Escola Superior de Dança e da 
Escola Superior de Teatro Cinema. No 
último dia coube à Escola Superior de 
Tecnologia da Saúde de Lisboa mostrar 
algumas das suas valências, nas áreas 
da Dietética, da Cardiopneumologia e 
Ortóptica, através de uma série de ini-
ciativas realizadas junto dos visitantes.
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O PROTOCOLO de colaboração entre 
o Instituto Superior de Engenharia de 
Lisboa e a Brisa Inovação e Tecnologia, 
existente desde 2002, foi agora reforça-
do, dando continuidade à parceria entre 
as duas instituições. O desenvolvimento 
de projectos inovadores na segurança 
rodoviária e na gestão de tráfego está 
na base deste protocolo que, para Luís 
Vicente Ferreira, Presidente do Instituto 
Politécnico de Lisboa, é relevante, não 
só pelo trabalho de investigação desen-

Brisa Inovação e ISEL reforçam parceria de nove anos

volvido, mas também pelas soluções tec-
nológicas já criadas com impacto nacio-
nal e internacional.

Neste momento, no âmbito da parce-
ria, está a ser feita uma investigação 
para o desenvolvimento de sensores 
de detecção de veículos baseados em 
magnetómetros, com ligação sem fios. 
Smart Road Sensors é o nome do pro-
jecto que consiste no desenvolvimento 
e implementação de um sistema inova-
dor, compacto, flexível, de baixo custo e 

fácil instalação, para a detecção e reco-
lha de dados de tráfego rodoviário. 

Entre as soluções tecnológicas já desen-
volvidas destaca-se o sistema para o reco-
nhecimento automático de matrículas dos 
veículos, através de tecnologias de visão 
por computador. Denominado por Advan-
ced Licence Plate Recognition, o sistema, 
que funciona como um complemento à Via 
Verde, recebeu, no ano passado, a patente 
nacional e foi exportado para os Estados 
Unidos. “A internacionalização do know 
how nacional” é um dos objectivos que a 
Brisa Inovação e Tecnologia, espera ver 
cumprido na ligação que a empresa esta-
belece com o ensino superior, refere Antó-
nio Nunes de Sousa, presidente do Conse-
lho de Administração da empresa. 

A assinatura do protocolo decorreu no 
passado dia 10 de Março, nas instala-
ções da Brisa Inovação e Tecnologia, no 
Porto Salvo, e contou com a presença 
do presidente e dos vice-presidentes 
do Instituto Politécnico de Lisboa e dos 
representantes do ISEL. Da parte da 
BIT estiveram presentes o presidente 
do Conselho de Administração, António 
Nunes de Sousa, e o responsável pela 
direcção de inovação e tecnologia; Jor-
ge Sales Gomes. Após a assinatura foi 
efectuada uma visita às instalações. 

Novos dirigentes nas escolas de Música, Dança,
Comunicação Social e Tecnologia da Saúde

 
OS DIRECTORES das escolas su-
periores de Música, Pedro Moreira, e 
de Dança, Fernando Crespo, toma-
ram posse no dia 21 de Março, nos 
serviços da presidência do Instituto 
Politécnico de Lisboa. A cerimónia foi  

presidida pelo presidente do IPL, Luís 
Manuel Vicente Ferreira. 

Também, a Escola Superior de Comu-
nicação Social tem nova presidente no 
conselho técnico-científico: a Mafalda 
Eiró Gomes. A tomada de posse ocorreu 

a 2 de Março nas instalações do IPL, com 
a presença do presidente do IPL, o pre-
sidente da ESCS, e de alguns docentes.

No dia 12 de Janeiro,  na Escola Superior 
de Tecnologia da Saúde de Lisboa, João 
Lobato tomou posse como presidente.

Os empossados: (da esquerda para direita) Pedro Moreira; Fernando Crespo; Mafalda Gomes e João Lobato
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A ESCOLA Superior de Tecnologia da 
Saúde de Lisboa iniciou novos cur-
sos de Especialização Tecnológica 
em Técnicas de Secretariado Clínico. 
 Coordenados pela professora Mar-
garida Eiras, estes cursos com a du-
ração de três semestres (90 ECTS), 
visam reforçar os saberes e desenvol-
ver competências pessoais, sociais, 
científicas e tecnológicas indispensá-
veis a uma actuação responsável e de 
qualidade no âmbito das Técnicas de 
Secretariado Clínico.

Os Cursos de Especialização 
 Tecnológica são formações pós-se-
cundárias não superiores, que confe-
rem uma qualificação profissional de 
nível 5, numa escala de 1 a 8. 

São cursos de curta duração, com-
preendendo entre 60 e 90 ECTS, que 
pretendem a qualificação de jovens 
e de adultos ou a requalificação de 
profissionais. Os diplomados destes 
cursos podem prosseguir a sua for-
mação no ensino superior, com cre-
ditação de competências adquiridas.

A Escola Superior de Tecnologia da 
Saúde de Lisboa prevê, ainda, iniciar 
em Setembro o CET em Técnicas de 
Gerontologia, estando a aguardar a 
aprovação da Direcção Geral do En-
sino Superior para outros dois cursos.

ISEL acolhe Projecto Alfa-Guia 
 contra o abandono escolar

Tecnologia da Saúde 
com especialização 

tecnológica

O INSTITUTO Superior de Engenharia 
de Lisboa recebeu, nos dias dez e onze 
de Março, um Comité de Direcção do 
Projecto Alfa-Guia. 

O encontro, que contou com a parti-
cipação de várias personalidades aca-
démicas de elevada notoriedade de 

vários países da Europa e América La-
tina, visou dar continuidade à reflexão 
e partilha de boas práticas seguidas 
pelas instituições de ensino superior, 
no âmbito da prevenção do abandono 
escolar.

A condução dos trabalhos esteve a 
cargo do coordenador do projecto, Je-
sus Arriaga, Adjunto do Vice-Reitor da 
Universidade Politécnica de Madrid, 
e do presidente do Instituto Superior 
de Engenharia de Lisboa, José Carlos 
Quadrado, enquanto anfitrião deste 
encontro. 

Refira-se que em prol do desen-
volvimento económico, os países 
representados neste Projecto, como 
Portugal, Espanha, França, Brasil, 
Equador, Uruguai, Colômbia e Méxi-
co, têm envidado esforços ao nível da 
melhoria das qualificações dos seus 
cidadãos, confluindo num notável au-
mento de estudantes que têm acesso 
ao ensino superior. 

A expansão deste nível de ensino 
enquanto fenómeno global tem, nas 
últimas décadas, reunido diversas 
forças políticas e económicas com 
vista à melhoria da competitividade e 
consolidação democrática.

NO ÂMBITO de um acordo estabele-
cido entre Portugal e Angola para pro-
mover a colaboração das instituições 
de Ensino Superior dos dois países, 
um grupo de reitores de universida-
des públicas angolanas reuniu-se 
com a direcção do Instituto Politécni-
co de Lisboa, nos serviços da Presi-
dência, em Benfica. 

O encontro teve como objectivo es-
tabelecer parcerias institucionais en-
tre o Instituto Politécnico de Lisboa e 
as universidades angolanas, nos vá-
rios domínios científicos. Promover a 
cooperação nos domínios do ensino 
superior, da formação de quadros e 

Reitores angolanos no Politécnico de Lisboa
da ciência, é a vontade expressa pe-
los governos português e angolano 
no documento assinado, em Luanda, 
no ano passado, no âmbito da visita 
oficial do ministro da Ciência, Tecno-
logia e Ensino Superior, José Maria-
no Gago. 

A mobilidade de docentes e inves-
tigadores, a promoção de formação 
avançada e de especialistas, e a cola-
boração entre entidades responsáveis 
pela avaliação e acreditação de cur-
sos e instituições de ensino superior, 
são alguns dos aspectos fundamen-
tais contemplados nesta cooperação 
entre os dois países.
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A REUNIÃO de lançamento do futuro 
European Engineering Deans Council 
foi organizada pelo Instituto Superior 
de Engenharia de Lisboa  em conjun-
to com a SEFI – European Society for 
Engineering Education. Esta iniciativa 
decorreu em Paris, no Lycée Louis-
Le-Grand e teve o apoio da Rede Aca-
démica EUGENE (UE projeto LLP). O 
lançamento oficial do European Engi-
neering Deans Council terá lugar em 
Lisboa, a 26 de Setembro deste ano.

ISEL na fundação do European Engineering Deans Council

Animação Sociocultural na Educação

NO ÂMBITO dos Encontros Temáticos 
de Animação Sociocultural (ASC), na 
Escola Superior de Educação de Lis-
boa, organizados pela Comissão de 
Curso de ASC, vai realizar-se o 2.º En-
contro no dia 5 de Abril, pelas 17 horas.

Os encontros destinam-se priorita-
riamente aos estudantes de Animação 
Sociocultural da ESELx mas igualmen-
te aos profissionais da área, nomeada-
mente diplomados pela escola e orienta-
dores de estágio e a outros profissionais 
de intervenção comunitária.

Os objectivos dos Encontros Temáti-
cos são os de aprofundar o conheci-
mento relativo às problemáticas sub-
jacentes ao desempenho profissional 

dos animadores socioculturais; e dis-
cutir em espaço público e alargado, 
questões que se prendem com a for-
mação e profissionalização dos ani-
madores socioculturais.

Com o segundo Encontro tem como 
objectivo reflectir sobre todos os desa-
fios, dilemas e oportunidades que se 
apresentam aos futuros profissionais 
em Animação Sociocultural, à luz do 
que tem sido a sua profissionaliza-
ção em diversos países. A comunica-
ção proferida por Jean-Claude Gillet, 
professor emérito da Universidade 
de Bordeaux, em França, intitulou-se 
“L’animation et ses analogies : pers-
pectives internationales”. 

Saúde celebra
Dia da Árvore

PARA assinalar o Dia da Árvore, o 
Ano Internacional das Florestas e os 
30 Anos da Escola Superior de Tec-
nologia da Saúde foi ali realizada a 
plantação simbólica da primeira árvo-
re da iniciativa “ESTeSL mais verde… 
Eu planto!” Pretende-se até Outubro 
de 2011, tornar o complexo escolar da 
escola mais verde!

Os membros da comunidade acadé-
mica terão oportunidade de apadrinhar 
e plantar uma árvore ou arbusto na 
ESTeSL. A primeira árvore plantada 
foi apadrinhada pela comissão execu-
tiva das Comemorações dos 30 Anos 
da escola, que contou com o apoio 
de membros da presidência: vice-
presidente João de Almeida Pedro; do 
director de serviços, João Pedro Silva, 
de docentes, de estudantes e funcio-
nários da FloraTorres, organização 
que realiza a gestão dos espaços ver-
des da ESTeSL.
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Euprera reúne profissionais e alunos 
das relações públicas na ESCS

DEPOIS de três dias de sessões e de-
bates sobre a temática “Beyond Online. 
Is Public Relations adapting, envolving 
… or failing?”, David Phillips, um dos 
convidados da Euprera Spring Simpo-
sium na Escola Superior de Comunica-
ção Social, faz um balanço positivo do 
encontro. “Houve uma maior consciên-
cia da extensão e profundidade das re-
lações públicas online e de como afecta 
as universidades”, diz David Phillips, 
profissional na área e docente no mes-
trado em Gestão Estratégica das Re-
lações Públicas na Escola Superior de 
Comunicação Social.

A forma como a internet influencia o 
dia-a-dia dos profissionais da área, no 
âmbito do ensino e da investigação, 
foram questões chave discutidas nes-
te simpósio. “Abordaram-se assuntos 
como: os potenciais efeitos da ex-
tensão da nuvem digital relativamen-
te à exploração da privacidade e das 
questões éticas e, falou-se também 
sobre a necessidade de uma maior 
atenção na variedade e aprofunda-
mento dos trabalhos de investigação 
necessários na área. Havia preocu-
pações relativamente à forma como 
a investigação em relações públicas 
e o ensino devem, e precisam, de ser 
impulsionados”, explica o docente. 
Durante os três dias do simpósio, os 

participantes conseguiram retirar e 
apreender algumas conclusões. A pri-
meira das conclusões prende-se com a 
forma como o ensino das relações pú-
blicas deve ser encarado actualmente.

“No simpósio, muitos apontaram 
para a importância de um ensino que 
vá para além de uma prática da gestão 
de redes sociais”, refere David Phillips, 
acrescentando que “uma série de co-
legas ficaram surpreendidos com o 
grau de intermediação da Internet na 
vida diária, que não é evidente num 
primeiro momento, mas está afectar 
as interacções pessoais, sejam estas 
online ou offline”. 

Outra das conclusões às quais se 
chegou neste simpósio está relacio-
nada com o facto de algumas pessoas 
observarem que “há um movimento no 
sentido do desenvolvimento de influ-
ências sobre a prática e o ensino das 
relações públicas e o facto de isto estar 
a influenciar a população, que não está 
consciente/atenta de que está a ser 
mediada pela internet”. 

Para finalizar, David Phillips, o profis-
sional de relações públicas, explicou 
que outra das conclusões à qual se 
chegou neste simpósio, tem a ver com 
o ponto de situação da prática das rela-
ções públicas online na área do ensino, 
da investigação e das empresas.

David Phillips falou como a internet influencia o dia-a-dia dos profissionais de relações públicas

A ESCOLA Superior de Educação de 
Lisboa está a promover até 24 de Maio, 
um ciclo de seminários que reúnem dife-
rentes saberes e instituições, em torno 
do debate de questões ou temáticas so-
bre os Direitos Humanos e da Criança. 

O ciclo de seminários pretende con-
tribuir, a partir de uma abordagem in-
terdisciplinar e interinstitucional, para a 
promoção de espaços de informação, 
divulgação e reflexão nestas áreas.

Estes encontros têm início, em simul-
tâneo, com a unidade curricular de Di-
reitos Humanos e da Criança, do 1.º ano 
da licenciatura em Educação Básica, 
em regime pós-laboral. Os seminários 
decorrem, na sala 204 da Escola Supe-
rior de Educação de Lisboa, das 18h45 
às 20h45 e são coordenados por Cata-
rina Tomás da ESELx e António Belo da 
Escola Superior de Comunicação So-
cial. Para o dia 5 de Abril está agendado 
o encontro com "Direitos com histórias" 
que vai ser dirigido pela professora En-
carnação Silva da Escola Superior de 
Educação de Lisboa. 

O ciclo de sessões termina em Maio com 
o psicólogo clínico Daniel Cotrim, da Asso-
ciação portuguesa de Apoio à Vítima. 

Educação debate 
Direitos da Criança
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O CONCURSO de ideias Poliempreen-
de participou pela primeira vez na Feira 
do Emprego e do Empreendedorismo – 
Enove+, em Elvas, que decorreu de 23 

a 24 de Março. O Instituto Politécnico de 
Lisboa, entidade coordenadora do 8.º 
 Poliempreende deu a conhecer aos mui-
tos visitantes a importância da aposta no 

Poliempreende na Feira do Emprego e do Empreendedorismo

NO ÂMBITO das Comemorações dos 
30 Anos da Escola Superior de Tecnolo-
gia da Saúde de Lisboa, e com o intuito 
de celebrar a 1.ª Aula da escola, que se 
realizou a 12 de Janeiro de 1981, no an-
fiteatro do Instituto Português de Onco-
logia de Lisboa (IPO), foi realizada uma 
recolha de fundos junto dos docentes e 
não docentes da Escola, com o intuito 
de adquirir um computador portátil para 
o Serviço de Pediatria do IPO de Lisboa.

Trinta anos depois da 1.ª aula, na ma-
nhã do dia 12 de Janeiro de 2011, foi 
entregue no Serviço de Pediatria do Ins-
tituto Português de Oncologia de Lisboa 
o computador portátil que irá ser utiliza-
do pelas crianças e adolescentes inter-
nados neste serviço, que comemorou 
recentemente o seu 50.º aniversário! 

Da Escola Superior de Tecnologia da 
Saúde de Lisboa estiveram presen-
tes na entrega do computador portá-
til o presidente do conselho directivo, 

Tecnologia da Saúde oferece computador à Pediatria do IPO 

empreendedorismo no ensino superior po-
litécnico como um caminho para o futuro.

O coordenador do Poliempreende na-
cional, Francisco Costa Pereira, teve 
oportunidade de fazer uma apresenta-
ção do programa, que permitiu a alunos 
e professores do ensino superior politéc-
nico presentes, saber mais sobre a cria-
ção de projectos inovadores, e de que 
forma o Poliempreende os pode apoiar.

É a primeira vez que a Feira de Em-
prego e Empreendedorismo, Enove+, 
se realiza em Elvas, com o objectivo de 
descentralizar a iniciativa, organizada 
pela Associação de Desenvolvimen-
to Regional do Instituto Politécnico de 
Portalegre. O evento pretende abranger 
todo o Alto Alentejo, e no próximo ano 
a sua realização já está agendada para 
Ponte de Sor.

Na sessão de encerramento, foi 
apresentado um balanço, muito po-
sitivo, pelo coordenador da Enove+, 
Adriano Pedro, com base em inquéri-
tos realizados por alunos do curso de 
Publicidade e Relações Públicas do 
Instituto Politécnico de Portalegre aos 
participantes e visitantes da Feira. 

Manuel Correia; o vice-presidente do 
conselho directivo, João Lobato; o pre-
sidente da comissão executiva para as 
Comemorações dos 30 Anos da esco-
la, Pedro Rebelo; e o presidente da 
Associação de Estudantes, Alexandre 
Quinteiro.

A Escola Superior de Tecnologia de 
Saúde de Lisboa pretendeu desta for-
ma, simbolicamente, retribuir o apoio 
que o Instituto Português de Oncologia 
de Lisboa tem conferido à escola desde 
a sua criação e na formação dos estu-
dantes ao longo dos últimos 30 Anos.
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NO DIA 18 de Março decorreu no Cen-
tro de Congressos de Lisboa o Jantar 
de Tributo ao Prof. Coordenador Manuel 
Correia, um momento de reconhecimen-
to do seu trabalho que reuniu docentes, 
estudantes, antigos docentes, estudan-
tes e funcionários, colegas, amigos e 
representantes de diversas instituições.

Manuel Correia concluiu, a 12 de Ja-
neiro, catorze anos na direcção da Es-
cola Superior de Tecnologia da Saúde 
de Lisboa (ESTeSL). Iniciou seu percur-
so como subdirector, nomeado pelos 
ministros da Educação e da Saúde a 19 
de Dezembro de 1956. Em Outubro de 
2003, assume o cargo de director em 
substituição até 12 de Janeiro de 2005, 
data em que toma posse como presi-
dente do conselho directivo da ESTeSL 
durante a vigência dos primeiros Estatu-
tos da Escola (2004 – 2011).

Numa década e meia, desempenhou 
um papel activo e importante na consoli-
dação da ESTeSL como estabelecimento 
de ensino superior e no ensino das ciên-
cias e tecnologias da saúde em geral, as-
sim como na afirmação do estatuto das 
profissões de diagnóstico e terapêutica. 

O professor Manuel Correia é hoje pró-
presidente do Instituto Politécnico de Lis-
boa – IPL e presidente do conselho de 
representantes da ESTeSL.

Durante o jantar alguns dos presentes 
de proferirem algumas palavras sobre o 
Técnico de Radiologia, docente, membro 
da direcção, colega e amigo.

No final Manuel Correia fez uma inter-
venção onde recordou os últimos 14 anos 
da história da ESTeSL, anos esses em 
que teve um papel estruturante na escola.

Jantar de Tributo 
 a Manuel Correia

Programa da TSF e Deolinda na ESCS
OS MINISTROS do “Governo Sombra”, 
programa da TSF, e o grupo musical 
Deolinda estiveram no auditório Vítor 
Macieira para uma transmissão em di-
recto da centésima edição do programa.

Alunos, ex-alunos, docentes e não do-
centes da ESCS foram até ao auditório 
Vítor Macieira para assistir à transmis-
são em directo do programa radiofóni-
co “Governo Sombra”. Com o auditório 
a abarrotar, os ministros deste progra-
ma deleitaram os assistentes com uma 
visão satírica da realidade política, eco-
nómica e social do país. No palco tam-
bém estiveram presentes os Deolinda, 
grupo musical que se tem transformado 

num ícone para as camadas mais jo-
vens da sociedade portuguesa graças 
à música “Parva Que Sou”.

Os ministros João Miguel Tavares, 
Pedro Mexia e Ricardo Araújo, com a 
coordenação de Carlos Vaz Marques, 
participaram na transmissão da cen-
tésima edição do programa com uma 
plateia de, pelo menos, quatro cente-
nas de escsianos. 

Os meios de comunicação social, 
como a TVI e o Sapo Notícias, também 
estiveram presentes para fazer a cober-
tura desta edição especial e, sobretudo, 
para ouvir os Deolinda no palco da Es-
cola Superior de Comunicação Social. 

A ESCOLA Superior de Tecnologia da 
Saúde de Lisboa (ESTeSL), no âmbi-
to do curso de Licenciatura em Car-
diopneumologia, realizou no dia 26 de 
Fevereiro de 2011, o IV Seminário Te-
mático em Cardiopneumologia – Fisio-
logia Clínica, no Auditório da ESTeSL.

Este evento contou com cerca de 
240 participantes inscritos entre estu-
dantes, docentes, orientadores de es-
tágios e profissionais de saúde.

O programa científico deste even-
to visou abordar e explorar transver-
salmente, e de forma integrada, as 
diferentes áreas de estudo clínico da 
Cardiopneumologia – Fisiologia Clíni-

Cardiopneumologia em debate na ESTeSL
ca nas vertentes de diagnóstico, tera-
pêutica e reabilitação, tendo abordado 
grandes temáticas: Inovações Aplica-
das em Cardiopneumologia – Fisiolo-
gia Clínica; Ultrassonografia Vascular 
Periférica – O Estudo por Eco-Doppler 
Venoso dos Membros Inferiores; A 
Cardiopneumologia nos Cuidados de 
Saúde Primários; Casos Clínicos.

No âmbito deste Seminário, decorreu 
ainda uma sessão de homenagem, a 
título póstumo, a João Simões Franco, 
docente da ESTeSL, Cardiopneumolo-
gista do Hospital da Marinha e ex-di-
rigente da Associação Portuguesa de 
Cardiopneumologistas – APTEC.
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A 12 DE JANEIRO DE 1981 realizou-se 
no anfiteatro do IPO de Lisboa a primei-
ra aula da Escola Superior de Tecnologia 
da Saúde de Lisboa. Trinta anos depois, 
o Auditório da ESTeSL acolheu estudan-
tes, docentes, não docentes, convidados, 
recém-diplomados e seus familiares, que 
se reuniram para celebrar o Dia da Escola 
e o seu 30.º Aniversário. 

A cerimónia iniciou-se com uma emis-
são de rádio, com as principais notícias 
de 12 de Janeiro de 1981 e desse ano, 
e prosseguiu com a Tuna Feminina da 
escola, que interpretou uma das músicas 
concorrentes ao festival da canção de 
1981, “Playback” de Carlos Paião.

A mesa da sessão solene de abertura 
foi presidida pelo presidente do Instituto 
Politécnico de Lisboa, Luís Manuel Vi-
cente Ferreira; e constituída pelo pre-
sidente do conselho directivo, Manuel 
Correia; e pelo presidente da Associa-
ção de Estudantes, Alexandre Quinteiro.

Os estudantes homenagearam o pro-
fessor Manuel Correia, que concluiu 
neste dia da Escola, catorze anos ao 
serviço da Direcção da Escola, sendo 
os últimos seis como presidente do con-
selho directivo. 

A conferência foi proferida por Manuel 
Delgado, Director-Geral da IASIST Por-
tugal e membro do conselho de repre-
sentantes da ESTeSL. Durante a sua 
intervenção Manuel Delgado analisou a 
evolução das profissões na área das Tec-
nologias da Saúde em Portugal.

Porque a 12 de Janeiro deste ano 
se celebrava o 30.º Aniversário da 1.ª 
aula da ESTeSL, seguiu-se o espaço 
“ESTeSL ao longo do tempo”, onde a 

ex aluna n.º 2 da ESTeSL, Maria de 
Lurdes Simões conversou com o re-
cém-diplomado Francisco Dias dando 
a conhecer o que foi ser estudante da 
escola em 1981. 

A primeira parte do Dia da Escola ter-
minou com a tomada de posse do pre-
sidente da ESTeSL, João Lobato, eleito 
pelo conselho de representantes a 17 
de Dezembro de 2010. Tomaram ainda 
posse os vice-presidentes, Paulo Guer-
reiro e João Almeida Pedro. 

O presidente João Lobato apresen-
tou os seus agradecimentos a todos 
aqueles que ao longo dos seus 30 
anos de ligação à ESTeSL o acompa-
nharam e reforçou os eixos de acção 
estratégica do seu programa de acção 
para os próximos 3 anos.

Seguiu-se a homenagem à funcionária 
que completou 25 Anos ao Serviço da 

escola, Isabel Coutinho, professora da 
área científica de Fisioterapia.

Durante a pausa saudável do evento 
teve lugar uma actuação do grupo de tea-
tro da escola que animou este momento.

No âmbito do um protocolo celebra-
do entre a ESTeSL e a Caixa Geral de 
Depósitos, foram entregues os Prémios 
CGD, pelo representante da instituição 
Coelho Marques e pelo presidente da 
escola. O prémio é atribuído anualmen-
te a um diplomado de cada curso que 
cumpra as condições definidas pelo re-
gulamento e que tenha a melhor classi-
ficação de final de curso. 

A cerimónia terminou com a entrega dos 
diplomas de curso aos licenciados no ano 
lectivo de 2009/2010, tendo-se seguido a 
actuação da ESTeS’ La Tuna Masculina.

As celebrações culminaram num jan-
tar na ESTeSL.

Tecnologia da Saúde comemora trinta anos de existência

A Escola Supe-
rior de Tecnolo-
gia da Saúde de 
Lisboa juntou-se 
à iniciativa "A 
Hora do Planeta" 
e desligou as lu-
zes nas suas ins-

talações, das 20h30 às 21h30, no dia 26 
de Março. A Hora do Planeta promovida 

pela World Wildlife Fund (WWF) é a maior 
iniciativa de luta mundial contra as altera-
ções climáticas, que pretende envolver ci-
dadãos comuns, governos, organizações 
e empresas numa acção conjunta para 
sensibilizar os menos atentos para os 
efeitos do aquecimento global.

Este ano a campanha desafia os partici-
pantes a irem para além da hora e adop-
tar práticas sustentáveis no seu dia-a-dia, 

O presidente do IPL (ao centro) na sessão de comemoração dos trinta anos da ESTeSL 

ESTeSL  adere à Hora do Planeta
de forma a reduzir a sua pressão sobre 
os recursos naturais, incentivando-se o 
uso de transportes públicos e de outros 
meios de locomoção amigos do ambien-
te, o consumo de produtos certificados, 
pequenos gestos no dia a dia que podem 
fazer a diferença.Em 2010 mais de 1.2 
milhões de pessoas em todo o mundo 
participaram na Hora do Planeta, Portu-
gal aderiu pelo segundo ano consecutivo. 
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ABRIL

7 
16h
Seminário de Interpretação Céni-
ca, Professora Silvia Mateus
Sala de Interpret. Cénica – 0.84

8 
10h às 18h30
Master Class de Contrabaixo, 
Professor Iouri Akfenov 
Pequeno Auditório

10h às 13h
Master Class de Violoncelo 
Professor Kiril Zlotnikov
Sala Polivalente 0.81

13
18h
Nelson Cascais “The Golden Fish”, 
no âmbito do 2º jazz@esml
Pequeno Auditório

16
17h
Concerto pela Orquestra de So-
pros ESML
Grande Auditório

21h
Concerto pela Orquestra de Sin-
fónica da ESML
Grande Auditório

17
17h
Concerto pela Orquestra Sinfóni-
ca ESML
Grande Auditório do Centro de 
Artes e Espectáculos, Figueira 
da Foz

ESTC
www.estc.ipl.pt

ABRIL
4 
18h
Palestra «Encontro com Mestres 
Notáveis» do Conservatório à 
Faculdade de Letras
por Eugénia Vasques

Reitoria da Universidade de 
Lisboa

6 
14h30
FABULA BUFFA
Conferência/Demonstração 
Commedia Dell’Arte dirigido aos 
alunos da ESTC - Teatro Picaro
Estúdio de Teatro João Mota

7 
11h
Lançamento da Peça Infanto-
Juvenil LIANOR E A BONECA CHI-
NESA
de Armando Nascimento Rosa 

Leitura encenada pelos alunos da licen-
ciatura em Teatro, ramo de Actores, sob 
orientação de João Mota Grande 

Auditório

ESELx
www.eselx.ipl.pt

ABRIL
5 
17h
2º Encontro Temáticos de Anima-
ção Sociocultural
An�teatro da ESELx

-  Ciclo seminários -

Conversando sobre Direitos 
Humanos e da Criança…

18h45 às 20h45
Sala 204

5 
Direitos com Histórias 
Encarnação Silva, ESELx 

26 
O papel do IAC na defesa dos direi-
tos da criança em Portugal
Maria João Malho, Instituto de 
Apoio à Criança

27 
11h
Divulgação de resultados da ava-
liação da qualidade da ESELX
Conferência por Sérgio Machado 
dos Santos
An�teatro da ESELx

MAIO
 

  Ciclo seminários -

Conversando sobre Direitos 
Humanos e da Criança…

18h45 às 20h45
Sala 204

3 
A história dos direitos da criança 
em Portugal: o papel da CNCPCJR-
Maria do Céu Costa, Comissão 
Nacional de Protecção e Jovens 
em risco

(continua)
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9 a 13 
Uma Porta Aberta para as Tec-
nologias da Saúde (direccionado 
para interessados nos cursos de 
licenciatura da ESTeSL)
Escola Superior de Tecnologia 
da Saúde de Lisboa

10 
IV Conferência Tecnologias da 
Saúde nos Cuidados de Saúde 
Primários, subordinada ao tema 
“Cidadania”
Escola Superior de Tecnologia 
da Saúde de Lisboa

20 e 21 
VII Conferência EQS – Encontro 
Estatística e Qualidade em Saúde 
Instituto de Higiene e Medicina 
Tropical da Universidade Nova 
de Lisboa

27 e 28 
1ª Conferência Internacional 
sobre Qualidade e Segurança do 
Doente
Escola Superior de Tecnologia 
da Saúde de Lisboa

ESELx
www.eselx.ipl.pt

(continuação)
MAIO
 

  Ciclo seminários -

Conversando sobre Direitos 
Humanos e da Criança…

18h45 às 20h45
Sala 204

10 
Direitos Humanos e Direitos da 
Criança
Armando Borlido, Vice-Presi-
dente da Amnistia Portuguesa 
- Secção Portugal

17 
Movimentos sociais, Organizações 
Internacionais e ONG
Melanie Morais, Vogal da Direc-
ção da AI Secção Portugal

24 
Os direitos das vítimas de crime
Daniel Cotrim, Associação Por-
tuguesa de Apoio à Vítima




