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Notícias IPL
O INSTITUTO Politécnico de Lisboa as-
sociou-se a várias empresas, com des-
taque para a Brisa, CGD e Refer Tele-
com, reunindo sinergias que as tornem 
mais competitivas no mercado global.

A Politec&ID tem como objetivo o 
desenvolvimento de investigação em 
contexto aberto (Open Innovation) na 
criação de valor nacional, através da 
promoção e participação em projetos 
nacionais e internacionais que redu-
zam a dependência tecnológica e con-
tribuam para a criação de uma indús-
tria inovadora.  

Para além do Instituto Politécnico de 
Lisboa integram o núcleo de fundadores 
da Politec&ID as empresas Brisa, Refer 
Telecom, Cenfim, DailyWork, Whatever 
SGPS, Exploitsys, Marlo, CGD, APS-
Porto de Lisboa, MakeWise, Doitlean, 
AM&A e as restantes instituições que 
adiram à Associação, até um ano após 
a data da assinatura notarial da sua 
constituição.   

Esta rede pretende dinamizar o em-
preendedorismo possibilitando a apli-
cação de receitas na transformação 
de conhecimento e competências 
criadas, em empresas competitivas 
no mercado global. Sediada nos Ser-
viços da Presidência do Instituto, a 
associação vai apostar na formação 
como meio privilegiado na troca de 

Politécnico de Lisboa aposta na cooperação com empresas... 

conhecimento entre entidades do sis-
tema científico, disseminando o co-
nhecimento através de conferências, 
workshops e da publicação de artigos 
científicos e técnicos. 

Outro objetivo da associação que foi 
constituída passa pelo fomento de par-
cerias nacionais e internacionais com 
entidades do sistema científico, indús-

Acaba de ser constituida a Agência 
Independente do Desporto e do Mar - 
AIDEM, na qual se integra o Instituto 
Politécnico de Lisboa.

Com o objetivo de identificar e criar 
oportunidades de desenvolvimento da 
prática desportiva na orla costeira e no 
mar, bem como das economias asso-
ciadas a estas áreas, a AIDEM preten-
de propor soluções de simplificação 
administrativa da legislação relaciona-
da com o setor.

A nova agência é criada no âmbito 
do Instituto do Território e reúne, pela 
primeira vez, numa mesma platafor-
ma, algumas entidades desportivas e 

tria e serviços, em especial nos países 
de língua oficial portuguesa.

A cerimónia de assinatura da escritura 
de constituição da Politec&ID realizou-se 
nos Serviços da Presidência do Instituto 
Politécnico de Lisboa, no dia 15 de Maio 
e para além dos representantes das em-
presas estiveram presentes presidentes e 
diretores das unidades orgânicas do IPL.

... e associa-se à Agência Independente do Desporto e do Mar

Sócios fundadores da Politec&ID, no salão nobre do IPL, na assinatura da escritura

Presidente do IPL na assinatura da AIDEM

outras relevantes do mundo científico, 
entre as quais o Instituto Politécnico 
de Lisboa. 

A AIDEM é presidida pelo Instituto 
do Território, tendo na direção repre-
sentantes do Instituto Português do 
Desporto e Juventude, do Instituto Por-
tuguês do Mar e da Atmosfera e do Tu-
rismo de Portugal. 

A cerimónia, que decorreu na Casa 
da Balança, situada nas instalações 
da Marinha, contou com a presença 
dos secretários de Estado do Deporto 
e Juventude, da Economia, do Mar e 
do Turismo, e do vice-chefe do Estado-
Maior da Armada.
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ESML vai atuar no Festival em Leiria

O CORO de Câmara, da Escola Superior 
de Música de Lisboa, e a violinista Tamila 
Kharambura, antiga aluna da escola, vão 
participar no Festival de música, que se 
vai realizar em Leiria. 

Miguel Cid, o diretor artístico do festival 
de música português mais antigo, a de-
correr há trinta anos, de forma ininterrup-
ta, refere o “prazer de fazer e ouvir” como 
base da programação da atual edição. 
“A ideia da música enquanto elemento 
unificador de culturas, que, não olhan-
do a leis ou credos, quebra fronteiras 
mais eficazmente do que a tinta de mil 

Bastonário no ISEL
debate importância 

das barragens 

“ÁGUA, um bem escasso. A relevân-
cia das barragens” vai ser o tema 
apresentado pelo Bastonário da Or-
dem dos Engenheiros, Carlos Matias 
Ramos, no próximo dia 5 de Junho, 
no auditório principal do Instituto Su-
perior de Engenharia de Lisboa, às 
15h30. 

Integrado no ciclo de conferên-
cias, organizado pelo Departamen-
to de Engenharia Civil, do ISEL, a 
palestra tem entrada livre e dá direi-
to à obtenção de um certificado de 
participação.

As várias conferências integram 
temas na área das Edificações, Vias 
de Comunicação e Transportes, Es-
truturas e Hidráulica. 

O objetivo desta iniciativa passa 
por desenvolver, dinamizar e poten-
ciar as atividades de cultura técnico-
científica dos alunos de engenharia, 
através da apresentação e discus-
são de vários temas da área, promo-
vendo o contato com profissionais 
de renome.

Para mais informações consulte o 
site www.isel.pt. 

Engenheiro Carlos Matias Ramos

DURANTE o mês de Junho a adminis-
tradora dos Serviços de Ação Social, 
Teresa Martins e a equipa da divisão de 
benefícios sociais, vão continuar a des-
locação às escolas do Instituto Politéc-
nico de Lisboa para esclarecer dúvidas 
dos alunos sobre os benefícios sociais 

SAS esclarecem candidatura a benefícios 
do próximo ano letivo e o processo de 
candidatura aos mesmos. 

Trata-se de uma iniciativa conjunta das 
Associações de estudantes e dos SAS. 
As sessões começam já no próximo 
dia 4 de Junho no auditório do Instituto 
Superior de Engenharia de Lisboa, às 
12h30; e na Escola Superior de Dança 
às 18h. Já no Instituto Superior de Con-
tabilidade e Administração de Lisboa as 
ações vão decorrer nos dias 5, às 14h30 
no auditório 2, e no dia 8 na sala 5.10. 

Os SAS já estiveram na Escola Superior 
de Comunicação Social, e na Escola Su-
perior de Tecnologia da Saúde de Lisboa. 

Recorde-se que os atuais alunos dos 
IPL podem candidatar-se a bolsas de 
estudo de 15 de Junho a 15 de Julho, 
através da plataforma “Be on” via in-
ternet, modalidade já utilizada nos 
anos anteriores.

tratados” escreve Miguel Cid no texto de 
apresentação do evento. 

Organizado pelo Orfeão de Leiria e 
pelo Conservatório de Artes, o festival 
arrancou a 26 de Maio e prolonga-se 
até 30 de Junho. 

Tamila Kharambura, galardoada com o 
prémio Jovem Músico de 2011, e a Or-
questra Gulbenkian, dirigidos por Pedro 
Neves, tocam, a 8 de Junho, às 21h30, 
obras de Mozart e Mendelsshon no Teatro 
José Lúcio da Silva. Já o Coro de Câma-
ra da ESML atua no dia 15 de Junho, na 
Igreja do Convento da Portela, às 21h30. 
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Rogério Fernandes Ferreira homenageado no dia do ISCAL

Vicente Ferreira nas Jornadas de Homenagem a Rogério Fernandes Ferreira

A HARVARD Film Archive, uma das mais 
prestigiadas cinematecas dos Estados 
Unidos, realizou de 18 a 26 de Maio, a 
primeira retrospetiva integral, fora de 
Portugal, da obra de António Reis e de 
sua mulher Margarida Cordeiro.

António Reis iniciou a atividade como 
professor no Conservatório Nacional de 
Lisboa, em 1977, com a disciplina de 
“Espaço Fílmico”. Manteve-se em fun-
ções na Escola Superior de Teatro e Ci-
nema até 1991, ano da sua morte.

Ao longo da sua carreira lecionou ain-
da as disciplinas de “Análise de Filmes”, 
“História da Imagem” e “Direção de 
Atores”. Foi responsável pela primeira 
unidade didática da cadeira de “Introdu-
ção ao Estudo da Imagem”. A atividade 

Professor António Reis da ESTC recordado em Harvard

como cineasta iniciou-se como assisten-
te do filme de Manoel de Oliveira, “Ato 
da Primavera”, em 1962. António Reis 
e sua mulher, a psiquiatra Margarida 

Cordeiro, corealizadora de grande parte 
dos seus filmes, criaram um cinema não 
convencional. Com uma forte vertente 
lírica, basearam a sua arte em aspetos 
da cultura popular caraterísticos de lo-
cais isolados no interior do país.

Intitulada  “School of Reis”, esta re-
senha apresentou alguns exemplos do 
cinema etnográfico caraterístico de An-
tónio Reis como “Trás-os-Montes” de 
1976 e ainda as películas “Ana” (1985), 
“Jaime” (1974) e “Rosa de Areia” (1989), 
todos feitos pelo casal de realizadores. 
O ciclo integrou, ainda, um conjunto de 
filmes de realizadores que trabalharam 
com António Reis, como Paulo Rocha e 
alguns dos seus alunos como Joaquim 
Sapinho e João Pedro Rodrigues.

A ORDEM dos Técnicos Oficiais de Con-
tas, o Instituto Superior de Contabilidade 
e Administração de Lisboa e o Centro 
de Investigação Aplicada do ISCAL, rea-
lizaram  as Jornadas de Homenagem a 
Rogério Fernandes Ferreira, no Centro de 
Reuniões da FIL, no Parque das Nações.

O evento, que reuniu cerca de trezen-
tas pessoas, realizado a 21 de maio, foi 

ainda aproveitado para as comemora-
ções do Dia do ISCAL e dos 253 anos da 
Aula do Comércio, bem como um espaço 
de debate sobre a Fiscalidade e a Conta-
bilidade num contexto de mudança

Rogério Fernandes Ferreira foi um res-
peitado fiscalista muito ligado à Ordem 
e ao ISCAL, durante os anos em que 
manteve uma dinâmica atividade profis-

sional e académica. Rita Ferreira, filha 
do homenageado, recebeu a título pós-
tumo, a medalha de reconhecimento e 
mérito do Instituto Politécnico de Lisboa.

Os discursos de homenagem foram 
convergentes. O Bastonário Domin-
gues de Azevedo defendeu que uma 
personalidade desta envergadura ra-
ramente aparece, mas o seu desapa-
recimento físico não é motivo para o 
esquecimento do seu legado.

Já Francisco Faria Figueira, presiden-
te do ISCAL, salientou o esforço notável 
de apetrechamento que a instituição que 
dirige tem feito para manter os profissio-
nais no topo do mercado de trabalho.

Vicente Ferreira, presidente do IPL, 
definiu o evento como um conjunto 
de oportunidades para encontrar solu-
ções, apostando no desenvolvimento 
da qualidade científica e tecnológica. 
O presidente do IPL referiu ainda a 
importância da ligação entre o mundo 
empresarial e a escola.

No evento, participaram vários docen-
tes do ISCAL: Vasco Matias, Vasco Gui-
marães, Clotilde Palma, Carlos Costa, 
Alberto Barata, João Asseiceiro, Rui Al-
meida, Mendes da Cruz, Hélder Viegas 
e Carlos Nunes, que refletiram sobre 
fiscalidade e contabilidade num contex-
to de mudança.

© Sarah Lebre
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UMA década passou desde a inau-
guração das instalações da Escola 
Superior de Tecnologia da Saúde de 
Lisboa no Parque das Nações, de 
autoria da Arquiteta Teresa França. 
Para assinalar a data, realizou-se 
uma cerimónia, em Maio, que decor-
reu no Anfiteatro da escola.

O presidente da ESTeSL, João 
Lobato, no discurso de boas vindas 
aos presentes, salientou a relevân-
cia do dia 7 de Maio, data em que 
foram inauguradas as instalações 
da escola, no Parque das Nações. 
A partir desse momento a ESTeSL 
abriu para a comunidade académi-
ca e reforçou o projeto educativo.

A intervenção do Arquiteto Car-
los Barbosa, da Parque Expo, deu 
a conhecer pormenores da história 
desta moderna zona da cidade de 
Lisboa onde se localiza a ESTeSL. 
Foi ele quem acompanhou o projeto 
de criação da Expo 98’ e, simulta-
neamente, do Parque das Nações 
desde o início.

Por fim, Manuel Correia, atual-
mente vice-presidente do Instituto 
Politécnico de Lisboa e presidente 
do Conselho de Representantes da 
ESTeSL, à data da inauguração do 
edifício Subdiretor da Escola, fez 
uma retrospetiva da construção do 
atual edifício da ESTeSL, que seguiu 
de perto.

Uma década no
Parque das Nações

“CATIVAR os alunos a serem mais pró-
ativos e empreendedores” foi, segundo 
Ricardo Barreto, da comissão organi-
zadora, um dos objetivos do  ISELTech 
que, já vai na 3.ª edição, e que rece-
beu, este ano, cerca de 900 partici-
pantes, mais os que acompanharam, 
em direto, o evento, pela internet. Para 
além das sessões dedicadas às novas 

Politecnia media partner do ISEL Tech…
A REVISTA Politecnia, do Instituto Poli-
técnico de Lisboa, foi parceira de media 
do “Iseltech’12”, um evento de tecnologia 
e empreendedorismo, que decorreu em 
Maio, no Instituto Superior de Engenharia 
de Lisboa. A equipa da publicação do IPL 
assegurou a reportagem jornalística, e di-
vulgou junto dos meios de comunicação 
social o acontecimento que pretendeu 
proporcionar aos alunos um contato mais 
próximo com o mercado de trabalho atual 
e conhecer as novas tecnologias informá-
ticas. A organização esteve a cargo de um 
grupo de alunos de licenciatura e mestra-
do de engenharia Informática e de Com-
putadoresdo ISEL, e contou com o apoio 
da instituição de ensino.

… evento com mais de 900 participantes

© Sarah Lebre

© Sarah Lebre

tecnologias informáticas, com oradores 
convidados, o ISEL Tech proporcionou 
aos alunos a possibilidade de conhece-
ram empresas tecnológicas. Microsoft 
Portugal, Rumos, AndroidPT, foram al-
gumas das várias empresas que mar-
caram presença, bem como as ordens 
profissionais dos engenheiros e dos 
engenheiros técnicos.
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A ÁREA científica de Ortoprotesia da 
Escola Superior de Tecnologia da Saú-
de desenvolveu um protótipo de nome 
Ris-Socket que vai permitir ao para-
atleta Norberto Mourão, participar em 
provas desportivas para canoagem. 

O protótipo surgiu no âmbito de um 
protocolo estabelecido entre a ESTeSL 
e o Atlético Clube do Montijo. O mol-
de consiste num encaixe e adaptação 
para o kayak do atleta, bi-amputado dos 
membros inferiores.

Apesar de condições climatéricas ad-
versas, Norberto Mourão obteve o 2.º 
lugar na categoria de K1 Canoagem 
Adaptada 200 metros, na edição 201 
da Taça de Portugal de Velocidade, pro-
movida pela Federação Portuguesa de 
Canoagem (FPC) nos dias 14 e 15 de 
Abril de 2012. 

Com o resultado obtido nesta prova, 
o atleta conseguiu o apuramento para 
representar Portugal na edição deste 
ano do Campeonato do Mundo de para-

Tecnologia da Saúde produz protótipo para atleta do Montijo

canoagem, promovido pela Federação 
Internacional de Canoagem, que se re-
alizou em Maio, em Poznan, na Polónia.

Os resultados desta parceria mostram 
ser satisfatórios, para o atleta e para os 
autores do protótipo. Com a a evolução 

do Norberto Mourão, e a otimização do 
RIS/SOCKET, os resultados podem vir 
a permitir a participação  do atleta, nos 
Jogos Paraolímpicos de 2016, no Rio de 
Janeiro. Serão os primeiros a receber 
esta modalidade.

UMA equipa de alunas da Escola Su-
perior de Comunicação Social sagrou-
se vencedora na iniciativa Up 2 You 
Challenge, destinada aos jovens estu-
dantes universitários mais criativos. O 
desafio era duplicar um determinado 
montante de dinheiro no espaço de 
um mês, para posteriormente oferecer 
a uma instituição social.

Um dos aspetos que motivou o grupo 
a participar neste concurso foi a tenta-
tiva de promover uma ação de sensi-
bilização em torno de um tema como 
a responsabilidade social. A equipa "4 
the World", integra Élia Teixeira e Mar-
ta Baeta, alunas do 3.º ano do curso de 
Relações Públicas e Comunicação Em-
presarial, Raquel Cordeiro, aluna do 2.º 
ano de Audiovisual e Multimédia, e por 
Ana Rita Santos, estudante na Faculda-
de de Belas-Artes. 

Findo o brainstorming que deu origem 
ao nome da equipa, foi necessário criar 
um vídeo cujo objetivo passou por expli-
car a proposta do grupo para multiplicar 
o dinheiro. Marta Baeta, representante 

Alunas da Comunicação Social vencem Prémio de Criatividade
da equipa, revelou que decidiram esco-
lher os Objetivos de Desenvolvimento 
do Milénio (ODM). “Estivemos a ver as 
iniciativas que a Bolsa de Valores So-
ciais apoia para que a nossa ideia fosse 
mais facilmente aceite”, defende. 

A ideia de fazer 8 porta-chaves de ma-
deira, cada um associado a um dos 8 
ODM. “Sabíamos que era uma coisa fácil 
de fazer e a um custo mais reduzido. Con-
seguimos fazer 535 porta-chaves, e as-
sim, cada pessoa compraria aquele com 
que mais se identificasse”. Com a ven-
da dos porta-chaves alusivos aos ODM, 
a equipa 4 the World angariou dinheiro 
suficiente para atingir o objetivo - multi-
plicar os 500 euros iniciais. Tendo sido a 
equipa que obteve o valor mais elevado, 
sagraram-se vencedoras do concurso. O 
valor total das vendas reverteu a favor do 
projeto Efeito D, que consiste numa nova 
marca de peças de design, inspirada em 
pessoas com Trissomia 21 (Síndrome de 
Dawn), cujos lucros revertem na totalida-
de a favor do “Centro de Desenvolvimento 
Infantil Diferenças”.Marta Baeta, representante da equipa

Norberto Mourão na edição 201 da Taça de Portugal de Velocidade
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A ESCOLA Superior de Comunicação 
Social assinou um protocolo de coope-
ração com a Yunit Serviços, S.A., que 
vai permitir ao melhor aluno na área vo-
cacional de Comunicação Multimédia, 
estagiar numa empresa do setor. 

Com o objetivo de promover a excelên-
cia académica e profissional dos alunos, 
a ESCS, compromete-se a premiar os 
melhores alunos. Para Jorge Souto, di-
retor do mestrado em Audiovisual e Mul-
timédia, “esta iniciativa surge no âmbito 
de um dos objetivos do mestrado, que é 
ter uma proximidade com as empresas 

ESCS premeia melhores alunos

A ESCOLA Superior de Educação de 
Lisboa vai participar no projeto Eco-
escolas. Sob o tema “Pensar Global; 
Agir Global” o convite dirigido aos 
alunos da ESELx passa por plantar 
uma horta e cuidar dela, requalifi-
car os jardins e espaços exteriores 
e reaproveitar os óleos usados para 
produzir sabões, contribuindo assim, 
para que a ESELx passe a ser uma 
escola “verde”.  

O Ecoescolas é um Programa In-
ternacional da Foundation for Envi-
ronmental Education. Desenvolvido 
em Portugal desde 1996, o programa 
tem como objetivo encorajar ações e 
reconhecer um trabalho de qualidade 
efetuado pela escola, no âmbito da 
Educação Ambiental e/ou Educação 
para o Desenvolvimento Sustentável.

ESELx adere 
ao Ecoescolasde referência na área da comunicação 

audiovisual e multimédia”.
Já o presidente da ESCS, Jorge Ve-

ríssimo considera que o protocolo “ser-
ve para que os nossos alunos possam 
estagiar, aplicar e aprofundar os co-
nhecimentos adquiridos na escola”. 

Do lado da Yunit, José Augusto Silva, 
encara esta cooperação como “um po-
tencial de relação, e um ponto de recru-
tamento para avaliar se as competên-
cias são adequadas às necessidades 
do dia-a-dia, em determinadas áreas 
em que precisamos de recursos”.

Assinatura do protocolo de coopperação entre a ESCS e a Yunit Serviços S.A.

DURANTE dois dias empregadores da Bélgica, Dinamarca, 
Noruega, Reino Unido e Suécia estiveram no Instituto Superior 
de Engenharia de Lisboa a recrutar engenheiros e a fazer apre-
sentações das empresas. 

O evento “Engineers Mobility Days” resultou de uma parceria 
da EURES, Rede Europeia de Emprego, com a associação de 
estudantes do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, e 
contou com o apoio da instituição que forma engenheiros há 
mais de 160 anos. 

No total estiveram presentes ou representadas no “Engineers 
MobilityDay” 16 empresas belgas à procura de engenheiros: 
Esas, Altran, Gekkogroup, Itineris, Skyline Communications, 
Stadsbader, Verotech, Engibex, Reditech, EnergyICT, Jan De 
Nul, Custodix, Deme, Sogeti e BEP Europe. 

A EURES, Rede Europeia de Emprego, tem como objetivo 
promover a mobilidade dos trabalhadores no espaço económi-
co europeu, bem como na Suíça. O “Engineers Mobility Days” 
esteve aberto a toda a comunidade.

Empresas estrangeiras recrutam engenheiros no ISEL



        agenda Junho
ESD

www.esd.ipl.pt
JUNHO

1 
11h00
Átrio 

Tranko
Conceção e Direção de 
Fernando Crespo

14h00
Átrio

Imaginarium
Co-criação de Barbara Griggi 
turma 42

ESTC
www.estc.ipl.pt

JUNHO 

1 
11h00
Foyer da ESTC

Concerto 
ORQUESTRA GERAÇÃO

Inauguração
Exposição
Grande é a Poesia, a Bondade e as 
Danças
Crescer com arte nas escolas 
da Amadora
(Patente de 1 a 30 Jun)
Organização:
Escola Superior de Teatro e Cinema
Escola de Música do Conservatório 
Nacional
Movimento Português de Interven-
ção Artística e Educação pela Arte
Em parceria com: 
Câmara Municipal da Amadora

ESTESL
www.estesl.pt

JUNHO

4 a 8

Semana Eco-Escolas

5 
16h
Anfiteatro ESTeSL

Elaboração Curriculum Vitae
Fernanda Moura, Edifer

7 
12h00
Anfiteatro ESTeSL

Perylenediimides: old dyes in a 
new age
Centro de Química-Física Molecu-
lar and Institute of Nanoscience 
and Nanotechnology
Carlos Baleizão
Instituto Superior Técnico, 
Universidade Técnica de Lisboa

12 
13h00
Anfiteatro ESTeSL 

Avaliação de Aprendizagem
Helena Peralta, Instituto de 
Educação da Universidade Lisboa 
(a confirmar) 
Ana Margarida Veiga Simão, I
nstituto de Educação da 
Universidade Lisboa (a confirmar) 

27 
Dia Internacional da Espirometria 
– realização de rastreio 
espirométrico (aberto à 
comunidade)
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ISCAL
www.iscal.ipl.pt

JUNHO 

  
1 
Das 9h às 17h

Auditório 2 do ISCAL

2.º Encontro Luso-brasileiro de 
Administração Tributária 

SAS
www.sas.ipl.pt

JUNHO 

  
4 
12h30
ISEL (Auditório)

Sessão de esclarecimento sobre 
benefícios sociais

18h
ESD

Sessão de esclarecimento sobre 
benefícios sociais

5 
14h30
ISCAL (Auditório 2)

Sessão de esclarecimento sobre 
benefícios sociais

8
18h
ISCAL (Sala 5.10)

Sessão de esclarecimento
sobre benefícios sociais


