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IPL coopera com Universidade Técnica de Angola

Os subscritores do protocolo: Gabriel Ruﬁno, João Cravinho e Vicente Ferreira
O INSTITUTO Politécnico de Lisboa
acaba de dar mais um importante passo
no campo da cooperação internacional,
ao assinar um protocolo com o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento
(IED) que põe em marcha um ambicioso
projecto de cooperação com os países
africamos lusófonos, a começar desde
já pela Universidade Técnica de Angola
(UTANGA).
As duas instituições portuguesas comprometem-se a estruturar um programa
de acção ao nível do Ensino Superior,
em áreas tecnológicas, destinado ao
universo da Comunidade de Países de
Língua Portuguesa.
Embora esteja já em funcionamento, a
Universidade Técnica de Angola, instituição particular integrada no sistema de
ensino angolano, necessita de apoio nas
áreas de formação de docentes, organização da biblioteca e fundo documental
e funcionamento do sistema informático.
Para observar directamente as potencialidades da oferta do Instituto Politécnico de Lisboa, esteve em Portugal
vários dias uma delegação daquela instituição universitária angolana, cheﬁada
pelo coronel Gabriel Ruﬁno, e integrada
pelo respectivo reitor, Vitorino Reis.
A equipa de observadores visitou demoradamente as instalações e equipamentos dos institutos superiores de Engenharia e Contabilidade e Administração, e das

escolas superiores de Educação, Saúde
e Comunicação Social, solicitando esclarecimentos e ouvindo explicações.
O presidente do IED, João Cravinho,
que iniciou recentemente as funções de
administrador do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, aplaudiu
o acordo estabelecido, ao discursar na
cerimónia solene da assinatura do protocolo, realizado no salão nobre do IPL,
sublinhando a importância deste projecto
inovador. Angolano de origem, o ex-ministro socialista, vê na articulação entre
a inteligência dos jovens angolanos, a
UTANGA e o IPL uma atitude destinada
a mudar o futuro de Angola, para além de
fortalecer o relacionamento institucional
daquele país com Portugal.
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Delegação do IPL
visita Luanda

COM o propósito de começar o
trabalho com a UTANGA partiu
de Lisboa para Angola, no dia 20
de Junho, uma comissão técnica
do Instituto Politécnico de Lisboa,
constituída pelo presidente Vicente Ferreira; o Administrador do
IPL, António Marques; Júlio Ferrolho, assessor para a cooperação
com os Países Africanos de Língua Oﬁcial Portuguesa, Arnaldo
Abrantes e Pedro Ribeiro, do Instituto Superior de Engenharia de
Lisboa, e Vítor Macieira da Escola
Superior de Comunicação Social.
O presidente do IPL, Vicente Ferreira,
congratulou-se com o facto de as duas
instituições se abrirem à cooperação, na
«Era de conhecimento em que vivemos»,
declarando-se apostado em fortalecer o
relacionamento com o mundo lusófono.
A ﬁnalizar a cerimónia, Gabriel Ruﬁno,
o promotor da UTANGA, agradeceu em
nome pessoal, da direcção da universidade e do seu país a amabilidade com que a
comitiva foi recebida em Portugal. Para o
gestor este é um momento de vitória, em
que é preciso acreditar na determinação
dos dirigentes e das instituições envolvidas em levar o projecto de vencida.
O Instituto Politécnico de Setúbal, também envolvido no projecto, assinou no
mesmo dia um protocolo com o IED.

O reitor, Vitorino Reis, o presidente do IPL, Vicente Ferreira, e o coronel Gabriel Ruﬁno

1

O fabuloso mundo
da caracterização

NA EDIÇÃO de Maio da Politecnia, já disponível em suporte de papel e on-line,
mostramos os exercícios de body painting
realizados na Escola Superior de Teatro e
Cinema, reveladores da criatividade, talento
e irreverência de alunos e professores. Neste dossier surpreendente, Dulce Monteiro, a
docente que lançou o desaﬁo, fala do fascinante mundo da caracterização e desse lado
mal conhecido das artes de palco.
Damos também a conhecer, nesta revista,
um novo e revolucionário identiﬁcador de
portagens, que irá substituirá o sistema em
funcionamento na Via Verde. É um projecto ambicioso, com aplicação noutros países
europeus, que o Instituto Superior de Engenharia de Lisboa está a desenvolver em conjunto com a Brisa.
Entrevistámos a professora Inês Sim-Sim,
da Escola Superior de Educação de Lisboa,
sobre a problemática presente e futura da
formação de professores. Decana dos professores do IPL, a docente explica ali os objectivos do Programa Nacional do Ensino do
Português, que coordena, e dá importantes
conselhos aos pais para incutirem hábitos de
leitura nos mais novos.
Fomos ao Convento da Saudação, no Alentejo, perceber o dia-a-dia da residência artística
dos alunos da Escola Superior de Dança, uma
oportunidade criada em parceria com O Espaço do Tempo, um projecto do coreógrafo Rui
Horta. E associámo-nos à homenagem aos
55 anos de carreira de Olga Prats. A pianista,
professora na Escola Superior de Música, foi a
protagonista deste número da Politecnia.

Bruxelas aplaude Escola de Música
A REDE Temática “Polifonia”, onde a
Escola Superior de Música de Lisboa
desempenha um papel activo e importante, foi considerada pela Comissão
Europeia uma das vinte e quatro Histórias de sucesso Erasmus. A rede é
coordenada pela Associação Europeia
dos Conservatórios.
Este reconhecimento de Bruxelas é
tanto mais importante quanto é certo
ser a estrutura que integra a escola portuguesa uma das duas únicas redes temáticas abrangidas por esta distinção.
A Escola de Música do Instituto Politécnico de Lisboa vê assim premiado
o seu trabalho ao nível da cooperação
internacional, no desenvolvimento do
ensino da música.
No âmbito da Rede Polifonia foram
constituídos quatro grupos de trabalho
para o período 2004-2007. A Escola Superior de Música de Lisboa está representada em dois deles, o Grupo Tuning
e o Grupo que estuda as Proﬁssões
Musicais, através da professora Cristina
Brito da Cruz e do diplomado Rui Fernandes, respectivamente.
O objectivo do Grupo Tuning é deﬁnir
as metas da aprendizagem (“learning
outcomes”) para os 1º e 2º ciclos, na
área da música. O grupo sobre as proﬁssões musicais investiga as tendências

A professora Cristina Brito da Cruz
actuais do mundo do trabalho e a forma
como as instituições formadoras estão
a adaptar-se às mudanças. Rui Fernandes, o representa te da ESML representa ali também a Federação Internacional
de Músicos.
A Comissão publicou uma brochura
com todos estes casos de sucesso, a
qual pode ser consultada no site
http://ec.europa.eu

Concurso Jovem Europeu do Ano
ESTÃO ABERTAS as candidaturas,
até 30 de Junho, ao Prémio Jovem
Europeu do Ano, a que poderão concorrer os estudantes das escolas do
IPL. A iniciativa, da Fundação Heinz
Schwartzkopf, criada em Berlim em
1971, tem como objectivo sensibilizar
os jovens para a política, ao mesmo
tempo que procura motivá-los para o
processo de fortalecimento da União
Europeia.
O prémio é atribuído pela Fundação
desde 1997, em colaboração com o
Parlamento Europeu dos Jovens, distinguindo jovens envolvidos em actividades que favoreçam a causa europeia
e a aproximação dos povos europeus.
A iniciativa pretende, ainda, promover

os princípios de uma cidadania europeia participativa.
Podem concorrer jovens dos 18 aos
28 anos, que ainda não tenham iniciado uma carreira proﬁssional e cuja
actividade promova o conhecimento
e a compreensão entre os povos e a
integração europeia. O montante do
prémio é de 5.000 € e destina-se a ﬁnanciar um estágio de seis meses com
um membro do Parlamento Europeu
ou noutra instituição europeia, ou a realização de um projecto europeu.
O galardoado será seleccionado por
um júri constituído por personalidades
do Parlamento Europeu dos Jovens,
Parlamento Europeu, Comissão Europeia, e Fundação Heinz Schwarzkopf.
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Ensino da Engenharia em debate internacional

O INSTITUTO Superior de Engenharia de Lisboa vai acolher, de 10 a 11
de Julho, o 1º Encontro Internacional
de Ensino da Engenharia. A iniciativa
é organizada em conjunto com o Instituto Politécnico de Setúbal.
O encontro é apoiado pela Associação Ibero-americana de Instituições
de Ensino de Engenharia, que procura promover o debate internacional em torno da engenharia. E conta
com a presença do Bastonário da
Ordem dos Engenheiros, Fernando
Santo; do Presidente da Associação

Nacional dos Engenheiros Técnicos,
Augusto Guedes; e de Pedro Lourtie, do Instituto Superior Técnico.
Estarão em discussão as questões
da formação, reconhecimento de
competências, avaliação e acreditação, cooperação internacional e
ligações empresariais.
O ISEL, como membro da Associação Ibero-Americana, está assim a
contribuir para a discussão e a troca
de ideias entre as individualidades de
diferentes países da América Latina e
da Península Ibérica.

Dançar Lisboa no Príncipe Real
CLAÚDIA Marques, Marta Gorgulho e
Vanessa Silva, ﬁnalistas da Licenciatura em Dança da Escola Superior de
Dança de Lisboa ﬁzeram uma apresentação dos seus talentos e capacidades, no Reservatório Patriarcal no
Jardim do Príncipe Real, no âmbito
da Unidade Curricular de ‘Projecto VI’
(opção Site Speciﬁc).
As três alunas trabalharam a relação do corpo, “enquanto ser e matéria”, com o espaço que o envolve”. O
trabalho testemunha a constante luta
do homem com o espaço que o rodeia, para o moldar e adaptar às suas
necessidades e caprichos. E procura
demonstrar que o espaço, tal qual
existe, pode conferir-lhe uma enorme
satisfação, aliada ao conceito de fuga
e à melhoria da qualidade de vida.

Especialistas
de Relações Públicas
no Politécnico
O INSTITUTO Politécnico de Lisboa vai acolher o IV Simpósio Internacional sobre Comunicação
Corporativa Global, que reunirá em
Lisboa, de 27 a 30 de Junho, algumas das maiores referências mundiais da área das Relações Públicas e alguns dos mais promissores
estudantes ﬁnalistas de cursos em
Universidades de todo o mundo.
O evento é organizado pelo Departamento de Comunicação Organizacional da Escola Superior de Comunicação Social e o tema escolhido é o
contributo das Relações Públicas para
a democracia. Entre os participantes
estrangeiros estarão Wolf Zumpfort,
responsável de Lóbi do Grupo TUI,
que virá explicar a estratégia lobística
deste gigante do turismo mundial; e
Martins Lampreia, fundador e administrador da Agência de Comunicação
Omniconsul, um lobista acreditado no
Parlamento Europeu.
Para discutir a tendência das
grandes empresas mundiais para
envolver os públicos em processos
de tomada de decisão participada,
estarão ainda em Portugal dois dos
maiores especialistas nesta área
de Comunicação: Toni Muzi Falconi, fundador da Global Alliance, a
maior associação mundial de Relações Públicas, e Consultor Sénior
na área da Gestão da Mudança e
do Conhecimento: e Gregory Payne, fundador do Saudi-Global Exchange, o primeiro grupo de acção
diplomática de base na América do
pós 11 de Setembro. O primeiro vem
explicar como as Relações Públicas
podem ajudar a melhorar a qualidade das decisões organizacionais
e a acelerar a sua implementação.
E Payne, que estará pela primeira
vez em Portugal, irá explicitar a sua
noção de diplomacia de base e falar da importância da Comunicação
para promover a compreensão.
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agenda

Junho a Julho

ESTC

ESTeSL

ESML

ISEL

ESELx

www.estc.ipl.pt

www.estesl.pt

www.esml.ipl.pt

www.isel.ipl.pt

www.eselx.ipl.pt

JULHO
3a7
21h45

“O FIM”
de António Patrício
no Teatro Nacional D.
Maria II- Sala Estúdio

JULHO
2 a 13
OFICINAS
LABORATORIAIS
PARA ESTUDANTES
DO 3º CICLO E DO
ENSINO SECUNDÁRIO

Exercício espectáculo dos
alunos ﬁnalistas do curso de
Teatro
ENTRADA LIVRE

8
16h45

“O FIM”
de António Patrício

JUNHO
24
16h00

CONCERTO DE
VIOLONCELO
Obras de Bach, Hindemith
e Ravel

Casa - Museu Anastácio
Gonçalves
(em frente à Maternidade
Alfredo da Costa)
ENTRADA LIVRE

JULHO
10 e 11

JULHO
5

ASIBEI- Encontro
Internacional de Ensino
de Engenharia
no Centro de
Congressos do ISEL

SEMINÁRIO DE
FORMAÇÃO CONTÍNUA
EM MATEMÁTICA
para professores do
1º e 2º Ciclos que
frequentam a formação

CIÊNCIA NAS FÉRIAS
Durante os meses
de Junho e Julho vai
decorrer no Centro de
Estudos de Engenharia
Química do ISEL
estágios no âmbito do
Programa Ciência VivaCiências nas Férias

no Teatro Nacional D.
Maria II- Sala Estúdio
Exercício espectáculo dos
alunos ﬁnalistas do curso de
Teatro
ENTRADA LIVRE

5,6,7,9 e 10
21h30

8

18h30

“BARCA DE VENEZA
PARA PÁDUA”
Comédia Madrigal de
Adriano Banchieri
no Teatro Taborda
Exercício espectáculo dos
alunos ﬁnalistas do curso de
Teatro
ENTRADA LIVRE

Ficha Técnica:
Director: Luís Manuel Vicente Ferreira
Editor : Orlando Raimundo
Redacção: Paulo Silveiro e Vanessa Glória
Colaboradores: Carla Marujo (Engenharia), Francisco
Paulo (Engenharia),
Hélder Morais (Engenharia),
João Costa (Dança), Lucy Elisabeth Wainewright
(Educação), Luísa Marques (Teatro e Cinema), Manuel

Esturrenho (Música), Maria João Ferro (Contabilidade
e Administração), Maria João Gonçalves (Tecnologias
da Saúde), Jorge Veríssimo (Comunicação Social), Rita
Ferreira (Tecnologias da Saúde).
Fotograﬁa: Bernardo Cid, Catarina Neves, David Matos,
João Costa, Marina Almeida, Paulo Jorge Silveiro, Pedro
Vieira e Vanessa S. Glória.

Propriedade: Instituto Politécnico de Lisboa
Gabinete de Comunicação e Imagem
Estrada de Benﬁca nº 529
1549-020 Lisboa
tel. 217 101 200 fax. 217 101 236
e-mail: gci@sc.ipl.pt
site: www.ipl.pt

