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Instituto Politécnico de Lisboa tem nova página da internet

Antigo site do IPL, online desde 2008

JÁ ESTÁ disponível, em www.ipl.pt,
o novo sítio da internet do Instituto
Politécnico de Lisboa com uma imagem gráfica totalmente renovada, de
acordo com a nova identidade visual e
estratégia de comunicação da instituição. “A reformulação da página da internet segue a linha do novo logótipo”
apresentado, oficialmente, em Março
deste ano, diz António Belo, pró-presidente para a área da comunicação.
Procurou-se com esta mudança “representar uma maior modernidade e
transmitir uma imagem mais viva e jovem”, explica o professor.
Tendo como público-alvo docentes,
alunos e funcionários do IPL, o novo sítio da internet, substitui o anterior que
vigorava desde 2008, disponibiliza informação e presta serviços relacionados com a vida académica. Também
o público em geral pode encontrar na
página web informações sobre a oferta
formativa das várias escolas da instituição. Dotado de design simples, com
fácil navegação e acesso a conteúdos,
o site do IPL tem como idioma principal
o português, mas está igualmente dis-

Novo site do IPL, online desde novembro de 2012

ponível, com uma versão mais reduzida,
na língua inglesa.
Ao entrarem no site do IPL os utilizadores têm uma “montra” de imagens,
com uma breve descrição de apresentação das escolas do IPL, onde é possível aceder, nas áreas de ensino (artes,
comunicação, ciências empresariais,
educação, engenharia e saúde), aos
respetivos sites. É de realçar, na página
de entrada, a inovação de ser possível
subscrever “feed”, que permite que o
utilizador seja alertado, por mensagem,
sempre que é publicada uma nova notícia. Na página principal estão publicadas as notícias mais recentes da vida
académica do IPL e escolas, bem como
é possível consultar no “IPL nos Media”
reportagens, peças áudio, artigos de imprensa difundidas nos meios de comunicação social.
Instituto; Alunos; Candidatos; Serviços,
Media e Investigação, são as principais
secções do site do Politécnico de LIsboa.
Os utilizadores encontram, por exemplo,
na subsecção Empreendedorismo, uma
área dedicada ao Concurso de Ideias
Poliempreende, com um conjunto de

informações da iniciativa (fotos, formulários de participação, contatos) que já
conta com nove anos de existência.
Na secção de “Alunos” estão disponíveis informações relevantes dos programas de mobilidade, bolsas de mérito e
tabela de emolumentos. É de realçar a
área dos recursos humanos, na secção
de Serviços, onde as publicitações e
concursos podem ser pesquisados, por
unidade orgânica, nome e ano.
Na secção dedicada à investigação
é possível aceder e descarregar os
conteúdos digitais da revista científica
“Alicerces”. Nesta área estão disponíveis as capas e sinopses dos livros da
coleção Caminhos do Conhecimento,
podendo o utilizador adquirir on-line as
edições, através do site da Editora Colibri. A curto prazo, todos os livros da
Coleção, vão estar disponíveis no site,
em formato digital, para download.
Destinado aos órgãos de comunicação social e ao público em geral
nos “Media” encontra-se disponível
material informativo sobre o Instituto
Politécnico de Lisboa, bem como o
logótipo da instituição.
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Bibliotecários
do IPL organizam
encontro Koha
O INSTITUTO Politécnico de Lisboa
está a promover o 1.º Encontro Koha,
um Sistema Integrado de Gestão de
Bibliotecas em Software Livre, que irá
realizar-se no dia 28 de Novembro,
no auditório Vítor Macieira, na Escola
Superior de Comunicação Social.
A iniciativa destina-se a bibliotecários
de todo o país, interessados em aprofundar as potencialidades do sistema
inovador que é o KOHA, reconhecido
como facilitador de boas práticas no
domínio da Gestão de Bibliotecas.
Tendo o Instituto Politécnico de Lisboa sido pioneiro na aplicação deste
sistema no ensino superior e, perante os constrangimentos financeiros
que se vivem, o objetivo do encontro
é demonstrar as vantagens do sistema, a nível económico (redução de
custos de licenciamento e manutenção) e operacional (erros nas aplicações, atualização ou mudança para
novas versões, migração de dados,
entre outras).
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas em www.ipl.pt, onde
poderá ser consultado o programa.
No final os participantes têm direito a
um certificado de participação.

Laço humano na Tecnologia da Saúde
para prevenção do cancro da mama

OUTUBRO foi o mês escolhido para discutir as problemáticas em torno da Prevenção do Cancro da Mama, na Escola
Superior de Tecnologia da Saúde, com a
realização de um Ciclo de Conferências.
O dia 30 de outubro, Dia Nacional de
Prevenção do Cancro da Mama ficou
marcado pela construção simbólica
de uma laço humano que contou com
mais de 300 pessoas entre alunos, docentes e não docentes. Esta iniciativa
foi promovida pela ESTeSL, em parceria com a Associação de Estudantes e
a Associação Laço.
No mesmo dia teve lugar a conferência “Investigação em Cancro da Mama:
quando o sucesso tem um longo caminho a percorrer”, proferida por Luis
Costa, licenciado em Medicina e doutorado em Oncologia Médica. O atual
diretor do Serviço de Oncologia do
Hospital de Santa Maria e diretor da
Unidade de Investigação em Oncologia
Clínica Aplicada do Instituto de Medicina Molecular desenvolve diversos
trabalhos de investigação aplicada ao
cancro da mama.

Na ocasião foi lançado o primeiro número temático da Revista Saúde & Tecnologia sobre Cancro da Mama: uma
abordagem multidisciplinar. Foi também
possível ouvir as experiências partilhadas por Marta Fonseca de Almeida, uma
doente de cancro da mama. Durante a
tarde foram promovidas duas sessões
de esclarecimento: Rastreio de cancro
da mama e Mastectomia Profilática.
Terminou assim um mês de prevenção
do cancro da mama, durante o qual foram promovidas 10 conferências sobre
o tema, com mais de 500 participantes.
Sempre com entrada gratuita, as conferências tiveram como principal objetivo
alertar para o cancro da mama, como o
tumor mais comum entre as mulheres
em todo o mundo, e em que a maioria das mortes ocorre nos países em
desenvolvimento. Esta é uma doença
complexa cuja prevenção passa pela
sua deteção precoce, sendo que a eficácia do diagnóstico precoce e as hipóteses de terapêutica adequada dependem do funcionamento de uma equipa
multidisciplinar.
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Poster do Repositório Ciêntifico do IPL eleito o melhor
NO ÂMBITO da 3.ª Conferência LusoBrasileira sobre Acesso Aberto, realizada a 1 e 2 de Outubro, em Lisboa, foi
apresentado o Poster representativo
do Repositório Científico do Instituto
Politécnico de Lisboa, eleito como melhor da iniciativa.
O Poster “Open Access – Open
Minds: o Caso do Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa” foi
desenvolvido pelos bibliotecários Maria
da Luz Antunes (ESTeSL) e Miguel Mimoso (ISCAL).
Tendo por base o questionário promovido no verão, junto de professores
e investigadores do IPL, foi possível
identificar, após um ano de funcionamento do repositório, o que o público-

Miguel Mimoso e Maria da Luz Antunes

alvo sabia, e o que sabe, atualmente,
sobre repositórios e publicação de trabalhos científicos em acesso aberto.
Os objetivos da conferência, realizada na reitoria da Universidade Nova de
Lisboa, passaram por reunir as comunidades portuguesas e brasileiras que
desenvolvem atividades relacionadas
com o acesso aberto ao conhecimento
científico.
Os resultados do estudo apresentado
pelos bibliotecários do Instituto Politécnico de Lisboa foram, também, mostrados
publicamente, e de forma mais extensa
no decurso da Semana do Acesso Aberto, que decorreu entre 22 e 28 de outubro na Escola Superior de Tecnologia da
Saúde de Lisboa.

9.º Poliempreende termina em Viseu com entrega de prémios
A 9.ª EDIÇÃO do Poliempreende terminou, no Instituto Politécnico de Viseu,
com a entrega de prémios nacionais, e a
passagem de testemunho ao politécnico
coordenador da próxima edição, o Instituto Politécnico da Guarda.
Na sessão solene, realizada a 12 de
outubro, o projeto Unibox do Instituto
Politécnico de Lisboa, recebeu o terceiro prémio pelas mãos de João Cotta,
presidente da Associação Empresarial
da Região de Viseu. Patrícia Fernandes e Pedro Almeida, promotores do
plano de negócio, apoiados pelo vicepresidente do IPL, Manuel Correia e por
Vítor Gonçalves, vice-coordenador do
concurso na instituição, estavam visivelmente satisfeitos com o percurso que
têm vindo a construir desde o início da
sua participação no Poliempreende.
A cerimónia, presidida por Fernando
Sebastião, contou com a presença de
Rita Seabra do IAPMEI, considerada
por Samuel Barros, coordenador do
Poliempreende no IP Viseu, como um
“exemplo vivo do empreendedorismo”.
Já a gestora do programa FINICIA do
IAPMEI deixou expresso que, mais
uma vez os politécnicos “conseguiram
elevar o Poliempreende” considerando
a sua ligação ao projeto “uma experiência muito enriquecedora”. Presente

esteve também João Cotta, presidente
da Associação Empresarial da Região
de Viseu, que como empreendedor
falou da sua experiência para um auditório de alunos e professores, defendendo que “o mundo está cheio de
oportunidades”.
Este foi o culminar de mais uma edição
do concurso de ideias do ensino supe-

rior politécnico. No final da cerimónia o
presidente do IPV liderou a passagem
de testemunho ao Instituto Politécnico
da Guarda, representado por Teresa
Paiva, coordenadora no Poliempreende
na instituição. O dia 13 de novembro vai
assinalar o início da 10.ª edição do concurso de ideias, com uma cerimónia a
realizar na cidade da Guarda.

© IPV
Pedro Almeida e Patrícia Fernandes a receber o prémio das mãos de João Cota
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Reitores brasileiros visitam Unidades Orgânicas do IPL
O INSTITUTO Politécnico de Lisboa
recebeu, no início do mês de outubro,
a visita dos três reitores dos Institutos
Federais de Pernambuco, Brasília e
Roraima.
A visita dos reitores brasileiros foi
acompanhada pelo vice-presidente do
IPL, Manuel Correia, pelo administrador do IPL, António Marques e pelo
pro-presidente para a Comunicação,
António Belo. O presidente do IPL, Vicente Ferreira deu as boas vindas aos
reitores aquando do início da visita na
Escola Superior de Comunicação Social. Os reitores Cláudia Sansil, Wilson
Conciani, Ademar Filho, dos Institutos
Federais de Pernambuco, Brasília
e Roraima, respetivamente, tiveram
oportunidade de visitar seis unidades
orgânicas do IPL: a ESCS, a ESELx,
a ESML, o ISCAL, a ESTeSL e o ISEL.
A visita dos homólogos brasileiros
surgiu na sequência do 2.º Encontro
da UASnet (Universities of Applied
Science Network) realizado em Bragança, no fim do qual foi formalizado
um acordo com o governo brasileiro.
Este compromisso vai permitir que
cerca de 1500 estudantes brasileiros

Reitores brasileiros na visita ao estúdio virtual da ESCS, acompanhados pelo presidente do IPL
(à esq.) e o presidente da escola (à dt.ª)

tenham acesso a uma etapa de estudos no ensino superior politécnico
português. Esta possibilidade é viabilizada pelo Programa Ciência sem
Fronteiras, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

No decurso do encontro foi ainda assinado um memorando de entendimento
entre a UASnet, o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos
(CCISP) e o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica.

Escola Superior de Comunicação Social renova website
A ESCOLA Superior de Comunicação
Social fez um refresh do seu website,
online desde 2006. Esta reformulação
surge de uma vontade de mostrar mais
histórias de ex-alunos, projetos, portfolios, artigos de opinião e o que de melhor se faz na área da comunicação.
Com melhorias nos aspetos estruturais,
de conteúdo e funcionalidade, a nova
imagem do site foi dada a conhecer à
comunidade académica a 18 de outubro,
seis anos depois da última mudança.
A mudança advém de um desafio
proposto, há cerca de 2 anos, a Ricardo Rodrigues, professor na ESCS,
para coordenar o projeto. Partindo de
ideias já formadas, e reconhecendo
as mudanças pelas quais passou a
ESCS, como a maior oferta formativa
e consequentes necessidades de di-

vulgação, segundo Ricardo Rodrigues
foram analisadas as necessidades do
público-alvo e trabalhada a informação,
qualitativa e quantitativamente.

Com o apoio de 3 alunos, com competências em várias áreas, desde o design,
gestão de processos, arquitetura de informação, programação e multimédia ao
copywriting, foi possível, após dois anos,
colocar online o novo site da ESCS.
Para André Sendim, vice-presidente
da Escola Superior de Comunicação
Social, o site é uma ferramenta “muito
importante” na estratégia de comunicação da escola. “O primeiro contacto
que os alunos têm com a instituição é
através do website. Este é uma porta
de entrada na escola para os nossos
candidatos”. O vice-presidente refere
ainda que para o utilizador diário (alunos, pessoal docente e não docente),
o novo site apresenta um layout mais
organizado, permitindo mais rapidez no
acesso às informações.

4

ISCAL participa no maior torneiro universitário de liderança...
RESOLVER casos práticos e estimular
o espírito de liderança são alguns dos
objetivos do “Leadership Tournament”
que juntou, no passado mês de outubro, 96 alunos do Instituto Superior de
Contabilidade e Administração de Lisboa. As dezoito equipas participantes
tiveram um dia para apresentar a resolução para os quatro desafios propostos pelas empresas parceiras.
Nesta primeira fase da competição as
equipas inscritas nas universidades e
institutos participantes, Minho, Católica
de Lisboa e Porto, Aveiro, Beira Interior,
Coimbra, Técnica, ISCTE, Politécnico
de Leiria e ISCAL, foram confrontadas
com quatro desafios propostos pelas
empresas parceiras do evento. As duas
equipas com pontuação mais elevada,
de cada instituição, vão passar à fase
nacional, a decorrer em novembro,
onde será apurada a equipa vencedora do torneio. Existe, ainda, uma fase
intermediária onde os finalistas terão
aproximadamente um mês até à final
nacional, para resolver com um “case
study”, proposto pelo Instituto de Empresa de Madrid.
As equipas vencedoras do ISCAL,
nesta primeira fase, “G5” e “Alunos póslaboral” ganharam um estágio na BDO
e uma formação de liderança na Dynar-

© Vanessa de Sousa Glória

gie, que a par da Wallstreet, Dancake,
e Audax, foram os parceiros do evento.
Para a BDO apoiar estas iniciativas é
fundamental para o desenvolvimento
das competências dos estudantes universitários, como forma de os preparar
para a respetiva profissão, promovendo
a empresa junto do público em geral e
principalmente junto dos futuros gestores e decisores, contribuindo para que
a BDO seja uma escolha privilegiada

dos estudantes das áreas de gestão,
finanças e contabilidade.
O torneio, que vai na terceira edição, é
organizado pela Associação Internacional
de Estudantes de Ciências Económicas
e Comerciais “AIESEC”, plataforma internacional presente em mais de 110 países
com cerca de 60 000 membros. Gerida
por estudantes para estudantes, visa oferecer aos jovens experiências profissionais e de voluntariado no estrangeiro.

... e mobiliza alunos e professores para a iniciativa
Para o professor Rui Franganito, responsável pelo curso de gestão e um
dos dinamizadores da participação do
Instituto Superior de Contabilidade e
Administração de Lisboa no evento,
pretendeu-se melhorar as competências extracurriculares dos alunos,
testando o processo de tomada de decisão em tempo real. Este género de
desafios inter-universidades, permite
identificar os pontos fracos dos alunos,
possibilitando aos docentes um apoio
mais direcionado no desenvolvimento
das capacidades dos estudantes.
Já o presidente da Associação de Estudantes do ISCAL, Daniel Monteiro, realçou o êxito da iniciativa manifestada na
forte adesão dos alunos que esgotaram

© Vanessa de Sousa Glória
Daniel Monteiro e Rui Franganito

as inscrições. Numa altura difícil para
os recém- diplomados, devido aos poucos lugares disponíveis no mercado de
trabalho é importante que os estudantes adquiram competências que outros
não possuam. E isso faz-se em eventos
como o “Leadership Tournament”, onde
num curto espaço de tempo, os alunos
têm de trabalhar em equipa, resolver casos práticos e desenvolver as capacidades de apresentação.
A AEISCAL ao promover a participação do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa no torneio
visou a afirmação do Instituto, no panorama do ensino superior em Portugal,
como uma instituição líder na área das
ciências empresariais.
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De projeto do Poliempreende a empresa

Catarina Gaspar e Sara Dórdia na assinatura do protocolo com João Lobato, presidente da ESTeSL

NO DIA 26 de outubro foi assinado um
protocolo entre a empresa Cardiorespira e a Escola Superior de Tecnologia da
Saúde. A parceria tem como finalidade
estreitar uma colaboração em áreas de
interesse comum, como são a formação, investigação, prestação de serviços à comunidade e articulação do ensino com a aprendizagem, no setor das
ciências e tecnologias da saúde.
Resultado de um projeto apresentado
ao 9.º Poliempreende, a Cardiorespira

constituiu-se agora em empresa. Pelas
mãos de Catarina Gaspar e Sara Dórdio,
recém-licenciadas em Cardiopneumologia, surgiu a ideia de prestação de serviços especializados nesta área, com a realização de exames complementares de
diagnóstico, não invasivos, ao domicílio.
Com um terceiro lugar no concurso
regional, as jovens empreendedoras
dão os primeiros passos da sua empresa com um protocolo com a escola que
lhes deu formação.

Núcleo de BTT da CCRP na Arrábida

O núcleo de BTT da Casa de Pessoal participou na prova “Tasca do XICO”, que se realizou no dia 28 de outubro na serra da Arrábida. Numa soalheira manhã de domingo, os
elementos do grupo apreciaram alguns dos belos trilhos que a Arrábida tem para oferecer.
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Jornalismo
em debate
na ESCS
A ASSOCIAÇÃO de Antigos Alunos da
Escola Superior de Comunicação promoveu, no mês de outubro, palestras
dedicadas ao Jornalismo.
Aproximar os alunos do mercado
de trabalho é o propósito da iniciativa
“Conhecer o Jornalismo”, organizada
pela ESCS Alumni. “Neste contexto
de crise no setor dos media, a diferenciação dos recém-licenciados é
fundamental para conseguirem vingar
num mercado em que a oferta supera
largamente a procura”, justifica a associação. Margarida Vaqueiro Lopes
(jornal Diário Económico) e Rui Catalão (jornal i), ambos ex-alunos do curso de licenciatura em Jornalismo, são
os impulsionadores destes encontros
informais. Pretende-se “esclarecer as
dúvidas que surgem aos futuros jornalistas durante o seu percurso académico”, explicam. Para tal, os antigos
alunos contam com a colaboração de
outros ex-alunos, os quais regressam
à escola para partilharem a sua experiência académica e profissional com
os atuais estudantes.
A primeira sessão, dedicada ao
tema “Rádio & Televisão”, decorreu no
passado dia 3 de outubro. Para explicar o que é ser jornalista na rádio ou
na televisão, a ESCS Alumni convidou
três ex-alunos. Alice Vilaça (Antena 1),
Daniela Oliveira (TVI) e Marco Sousa
(Sport TV) falaram sobre o dia-a-dia
nas redações e deram várias ‘dicas’
à audiência. Os ex-alunos deixaram
conselhos aos estudantes sobre como
abordar o mercado de trabalho.
“Justiça e Política” foi o tema da última palestra, realizada a 31 de outubro. Catarina Duarte do Jornal I, Márcia Galrão e Sílvia Caneco do Diário
Económico foram as convidadas.
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