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ARTE INCLUSIVA NO IPL

Nuno Mangas 
é o novo presidente do IPL

Estudantes da ESTM
vencem Prémio Lotaçor

3.033 novos estudantes
1.º,  2.º ciclo e CET
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NuNo MaNgas
Presidente do IPL

Editorial

NOVOS DESAFIOS

Segue o teu destino,
Rega as tuas plantas,
Ama as tuas rosas.
O resto é a sombra
De árvores alheias.

A realidade
Sempre é mais ou menos
Do que nós queremos.
Só nós somos sempre
Iguais a nós-próprios
[…]

Dedico este excerto de 
um poema de Fernando 
Pessoa, assinado com 
o heterónimo Ricardo 
Reis, a todos os novos 
estudantes do IPL. 
Estou certo que saberão 
prosseguir o vosso caminho 
na nossa Instituição, com 
muito querer e muita 
determinação.
Esta edição da revista do 
nosso Instituto coincide 
com o início de um 
novo ano lectivo mas 
também com o início de 
um novo ciclo na sua 
Presidência, na qual 

tenho responsabilidades 
acrescidas. Permitam-me 
por isso que estenda esta 
dedicatória a toda a nossa 
Comunidade Académica.
Os desafios que temos 
pela frente são múltiplos, 
mas estou certo que, 
com determinação e uma 
forte vontade colectiva, 
saberemos concretizá-los. 
Permitam-me que destaque, 
pela sua importância, a 
avaliação institucional 
de acompanhamento 
da European University 
Association (EUA) e a 
acreditação preliminar de 
todos os nossos cursos 
por parte da Agência de 
Avaliação e Acreditação do 
Ensino Superior (A3ES). 
O IPL registou neste ano 
lectivo um incremento 
significativo nas suas 
actividades de ensino 
e formação, sendo 
de destacar, pela sua 
importância e relevância, 
a formação pós-graduada, 
nomeadamente dos 

Mestrados. Trata-se de mais 
um desafio ao qual teremos 
que dar particular atenção.
Também ao nível das 
actividades de Investigação, 
Desenvolvimento e 
Inovação o IPL regista 
um acréscimo muito 
significativo. O número de 
projectos em curso em 
parceria com empresas e 
outras instituições registou 
um crescimento enorme, 
assim como o número 
prestações de serviços 
através dos Vales I&D e 
Inovação. Adicionalmente, o 
IPL foi uma das instituições 
que mais pedidos de 
patentes apresentou.
Apesar dos resultados 
já alcançados, estou 
seguro que no futuro estas 
actividades terão um forte 
incremento. Os programas 
de qualificação do corpo 
docente, iniciados em 
2006, começam a dar 
muitos e bons frutos. As 
páginas desta revista 
evidenciam bem esta 

realidade. Este facto é de 
primordial importância para 
a consolidação da nossa 
Instituição, mas também 
para os seus docentes. Se 
dúvidas ainda existiam, 
a recente publicação do 
novo Estatuto da Carreira 
Docente do Ensino Superior 
Politécnico esclareceu-as.
É por tudo o que vos acabo 
de referir, pelas actividades 
das nossas Escolas e das 
nossas outras unidades de 
ensino e de investigação 
que aparecem retratadas 
nesta revista, mas 
sobretudo pelas pessoas 
que constituem a nossa 
Comunidade Académica, 
que acredito que saberemos 
fazer do IPL uma instituição 
de ensino superior com 
cada vez maior qualidade. •
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Instituto Politécnico 
 de Leiria

Nuno André Oliveira Mangas Pereira 
tomou posse como presidente do 
Instituto Politécnico de Leiria (IPL), 
a 27 de Outubro, no Auditório dos 
Serviços Centrais do Instituto.
Para o mandato de quatro anos, 
o novo presidente do IPL pretende, 
além de transformar o Instituto em 
Universidade, «quando reunir todos 
os requisitos necessários ao nível da 
qualificação do corpo docente e das 
actividades de I&D desenvolvidas», 
desenvolver uma «acção centrada 
nas pessoas», oferecendo um bom 
ambiente para estudar e trabalhar. 
A «empregabilidade e a ligação ao 

tecido empresarial e institucional» 
são também preocupações de Nuno 
Mangas, para quem «a inserção na 
vida activa é uma incumbência da 
nossa instituição no âmbito da sua 
responsabilidade social». 
Outras duas orientações estratégicas 
são a aprendizagem ao longo da vida 
e o enfoque na internacionalização do 
Instituto. Além disso, o presidente do 
IPL apontou a investigação, a inovação 
e a transferência de conhecimento 
como norteadores da missão do 
instituto, e a «qualidade como 
imperativo». Atento à precariedade 
laboral do corpo docente e face ao 
novo Estatuto da Carreira Docente do 
Ensino Superior Politécnico, 
Nuno Mangas irá prosseguir o seu 
 
 
 
 
 
 
 
manifestou-se empenhado em 

processo de qualificação, bem como 
tentar garantir a sua estabilidade.
Durante a cerimónia, as intervenções 
de João Paulo Marques (presidente 
cessante), André Mendonça 
(representante das AE), Cidália Macedo 
(professora decana do IPL) e Bernardo 
Costa (em representação dos 
funcionários não docentes), foram de 
confiança e declarado apoio ao novo 
presidente do Instituto.
O presidente do IPL, eleito pelo 
Conselho Geral a 28 de Setembro, 
sucede a João Paulo Marques 
(presidente em exercício nos últimos 
três meses), após a renúncia ao cargo 
de Luciano de Almeida, que esteve 10 
anos à frente do IPL. •

PRESIDENtE 
 DO IPL

João Paulo Marques e Nuno Mangas

Acção centrada nas pessoas e qualidade como imperativo

Nuno Mangas toma posse como presidente do IPL
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Instituto Politécnico
de Leiria

João Paulo Marques é vice-presidente do Instituto 
Politécnico de Leiria desde 1999. Licenciado em Psicologia 
pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação 
da Universidade de Coimbra é mestre em Ciências da 
Educação pela mesma instituição de Ensino Superior. 
Foi director da Escola Superior de Artes e Design e docente 
de três escolas do IPL (ESECS, ESTG e ESSLei). •

João Paulo Marques e José Manuel Silva
tomam posse como vice-presidentes do IPL
O Presidente do Instituto Politécnico de Leiria (IPL) nomeou e deu posse aos vice-presidentes do Instituto, João Paulo 
Marques e José Manuel Silva, a 28 de Outubro. •

João Paulo 
Marques
Vice-Presidente
do IPL

José Manuel 
Silva
Vice-Presidente
do IPL

O Presidente do Instituto 
Politécnico de Leiria (IPL) 
deu posse, a 28 de Outubro, 
a Carlos Rabadão, como 
Provedor do Estudante, 
eleito a 18 de Junho, pelos 
estudantes do IPL. 
O Provedor do Estudante 
irá desenvolver a sua acção 
em articulação com as 
Associações de Estudantes 
e com os órgãos e serviços 

do Instituto, designadamente 
com os Conselhos 
Pedagógicos e as suas 
unidades orgânicas.
Compete ao Provedor do 
Estudante do IPL apreciar 
as queixas e reclamações 
dos estudantes e fazer 
recomendações genéricas 
com vista a acautelar os 
interesses dos estudantes 
em termos pedagógicos e de 

acção social escolar.
Carlos Rabadão é Professor 
Adjunto do Instituto 
Politécnico de Leiria. 
Licenciado em Engenharia 
Electrotécnica, possui um 
mestrado em Engenharia 
Electrónica e Comunicações, 
e um doutoramento em 
Engenharia Informática, 
Segurança em Redes com 
Diferenciação de Serviços. • Carlos Rabadão e Nuno Nangas

Eleito pelos estudantes do Instituto

Carlos Rabadão é o Provedor do Estudante do IPL

O presidente do IPL 
nomeou e deu posse 
a Eugénia Ribeiro e 
Miguel Jerónimo como 
administradores do IPL 
e dos Serviços de Acção 
Social do Instituto, 

respectivamente, em cerimónia ocorrida a 28 de Outubro. 
Ambos desempenhavam já essas funções, Eugénia Ribeiro 
desde 2004 e Miguel Jerónimo desde 2005. •

José Manuel Silva foi professor e presidente do Conselho 
Directivo da Escola Superior de Educação e Ciências 
Sociais do IPL e Director Regional de Educação do Centro. 
Licenciado em História pela Universidade de Lisboa e 
mestre em Ciências da Educação pela Universidade de  
Boston, José Manuel Silva é doutorado em Ciências da 
Educação pela Universidad de Extremadura. •

Administradores tomam posse

Pedro Costa, representante dos 
funcionários não-docentes no Conselho 
Geral do IPL, director dos Serviços 
de Planeamento e Desenvolvimento 
Estratégico e dos Serviços Técnicos do 
Instituto, aceitou a nomeação para Chefe  

 de Gabinete do presidente do IPL. •

Chefe de Gabinete do presidente do IPL
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Instituto Politécnico 
 de Leiria

Com um total de 50 membros

Conselho Académico do IPL toma posse
O Conselho Académico 
do Instituto Politécnico de 
Leiria (IPL) iniciou a sua 
actividade dia 29 de Julho, 
em Leiria, com a tomada de 
posse da maioria dos 
seus elementos.
Este novo órgão do 
IPL integra um total de 
50 membros, sendo 
12 por inerência, três 
por designação e os 
restantes por eleição 
(12 representantes 
dos professores, 
cinco representantes 
dos assistentes e 

docentes equiparados, 
17 representantes 
dos estudantes e um 
representante do pessoal 
não-docente não 
investigador).
O Conselho Académico, de 
acordo com os Estatutos do 
IPL, goza de competências 
próprias no âmbito científico 
ou técnico científico e 
no âmbito pedagógico, 
nos termos do disposto 
no n.º 2 do artigo 80.º da 
Lei n.º 62/2007, de 10 de 
Setembro, possuindo, ainda 
funções de natureza 

consultiva, nos termos do 
disposto no n.º 2 do artigo 
78.º do mesmo diploma 
legal. •

Dez dos 17 estudantes  tomaram posse no Conselho  Académico do IPL

I. POR INERÊNCIA

• Luciano Santos Rodrigues
 de Almeida

• João Paulo dos Santos Marques

• Nuno André Oliveira Mangas Pereira

• António Ferreira Pereira de Melo

• Luís Filipe Tomás Barbeiro

• Carlos Fernando Couceiro
 Sousa Neves

• Cidália dos Anjos Macedo

• Júlio Alberto Silva Coelho

• Elísio Augusto Gomes Pinto

• Eugénio Pereira Lucas

• Eugénia Maria Lucas Ribeiro

• Miguel Júlio Teixeira
 Guerreiro Jerónimo

II. POR DESIGNAÇÃO

• Paulo Jorge da Silva Bártolo

• Rogério Paulo Pais Costa

• Pedro João Guerra
 Franco Batalha

III. POR ELEIÇÃO

Representantes dos Professores

• José Brites Ferreira (ESECS)

• Alzira Maria Rascão Saraiva (ESECS)

• Carlos Fernando Couceiro
 Sousa Neves (ESTG)

• Maria Alexandra Abreu
 Henriques Seco (ESTG)

• José Pires Sousa (ESTG)

• Vítor Manuel Oliveira Pegado

 Noronha Távora (ESTG)

• Carlos Alberto Oliveira Lopes (ESAD.CR)

• Pedro Manuel Leitão
 de Campos Rosado (ESAD.CR)

• Paulo Jorge de Sousa Maranhão (ESTM)

• Luís Filipe Marinho Lima Santos (ESTM)

• José Carlos Quaresma Coelho (ESSLei)

• Célia Maria Jordão Simões Silva (ESSLei)

Representantes dos Assistentes e 
Docentes Equiparados

• Josélia Maria dos Santos
 José Neves (ESECS)

• Rui Filipe Vargas Sousa Santos (ESTG)

• Luís Filipe Fernandes Silva Marcelino (ESTG)

• Maria Madalena Couto 
 Almeida Gonçalves (ESAD.CR)

• Sérgio Miguel Franco Martins Leandro (ESTM)

Representantes dos Estudantes

• Marco Aurélio Roque Oliveira

• Patrícia Alexandra Evaristo da Silva

• Ricardo Manuel Gonçalves da Silva

• Carmelita Damião Gomes

• Bruno Rafael Duarte Carnide

• Carina Daniela Brás Rodrigues

• Joaquim Alho Branco

• Ana Margarida Rodrigues Moreira

• Pedro Jerónimo Pedrosa

• Joaquim João da Cruz Margarido

• Paulo António Jacinto Moreira

• Raquel Patrícia Ventura Pinho

• Raquel Silvestre dos Santos

• André Filipe da Silva Santos

• Joana Clara Brites Fontes

• João Pedro Batista Pereira dos Santos

• Maria de La Salete Jesus Fernandes

Representante do Pessoal
Não Docente e Não Investigador

• Bernardo Miguel Ribeiro Anjo Costa

Membros



politécnica   9

Instituto Politécnico
de Leiria

Natural da Nazaré, é Juiz Conselheiro 
jubilado do Supremo Tribunal de Justiça. 
Desempenhou diversos cargos na hierarquia do 
Estado Português, entre os quais o de Ministro 
da Justiça, Ministro da República para a Região 
Autónoma dos Açores, Secretário de Estado da 
Administração Interna, Deputado à Assembleia 
da República, Procurador-Geral Adjunto, 
Delegado do Procurador-Geral da República, 
Director da Escola de Polícia Judiciária e 
Director do Centro de Estudos Judiciários.
É, por designação do Presidente da República, 
vogal do Conselho Superior da Magistratura e 
por designação do Ministro da Justiça, membro 
da Comissão para a instalação, na Universidade 
de Coimbra, do Tribunal Universitário Judicial 
Europeu. É também membro fundador 
de diversas associações nacionais e 
internacionais no domínio do Direito. A defesa 
dos direitos humanos, o envolvimento cívico e 
o compromisso social constituem uma marca 
distintiva da sua vida pública, constituindo a 
sua vida um exemplo para todos os cidadãos.

Doutor
Álvaro Laborinho 
Lúcio

O Conselho Geral do IPL, 
deliberou a 3 de Abril, 
atribuir o título de Professor, 
Coordenador Honorário ao 
Professor Doutor Lei Heong 
Iok, ao Professor Doutor 
Manuel Antunes e ao Doutor 
Álvaro Laborinho Lúcio. 
Estas três individualidades 
irão receber a mais alta 
distinção atribuída pelo 
IPL durante a cerimónia 
da Sessão Solene de 
Abertura do Ano Lectivo 

2009/2010, que terá a lugar 
a 11 de Novembro, na 
ESTG. O título poderá ser 
concedido a individualidades 
da região de Leiria ou 
nacionais e estrangeiras que 
hajam prestado serviços 
relevantes ao IPL ou se 
hajam distinguido na defesa 
consequente dos direitos 
humanos, na ciência, na 
literatura e nas artes. Pode, 
ainda, ser concedido a 
individualidades da região 

ou do país que possam 
constituir exemplo a seguir 
pela comunidade académica 
e pelos cidadãos em geral, 
independentemente da área 
em que exerçam ou hajam 
exercido a sua actividade.
Receberam no passado o 
título, o escritor e Prémio 
Nobel da Literatura José 
Saramago, o doutor Jorge 
Sampaio e a Professora 
Doutora Maria da Graça 
Carvalho. •

Na Sessão Solene de Abertura do Ano Lectivo 2009/2010

IPL distingue três personalidades
com o título de Professor Coordenador Honorário

Presidente do Instituto Politécnico
de Macau (IPM), foi o parceiro principal do IPL 
a quem, em 2006, o Instituto apresentou uma 
proposta para criar, em parceria,
um curso de Licenciatura em Tradução e 
Interpretação de Português/Chinês 
e Chinês/Português. Desde aí, as relações 
bilaterais têm multiplicado e florescido 
a Oriente: laços de cooperação com a 
Universidade de Línguas Estrangeiras de 
Pequim (ULEP), onde os estudantes daquele 
curso frequentam o terceiro ano, além da 
criação do primeiro Mestrado conjunto que 
garantirá, aos estudantes que o concluam, 
uma dupla diplomação (pelo IPL e pela ULEP), 
e de uma revista científica bilíngue. Muitas 
outras oportunidades de cooperação com 
Macau e com a República Popular da China se 
desenham, concedendo ao IPL um evidente 
protagonismo em termos do desenvolvimento 
de um relacionamento próximo com a 
República Popular da China no âmbito do 
Espaço Europeu de Ensino Superior. 

Professor Doutor
Lei Heong Iok

É um dos cientistas portugueses mais 
prestigiados no domínio da Medicina, um 
exemplo de trabalho, dedicação à causa 
pública e de cidadania. Personalidade da 
região, do país e do mundo, como comprovam 
os graus e distinções académicas
do seu vasto curriculum, a sua vasta
actividade hospitalar e académica, a 
experiência profissional de administração 
de instituições e serviços hospitalares, as 
sociedades científicas que integra e a vasta 
obra científica publicada, além de prémios e 
galardões com que foi distinguido.
Natural do concelho de Leiria, dirige 
actualmente o Centro de Cirurgia 
Cardiotorácica dos Hospitais da Universidade 
de Coimbra.

Professor Doutor
Manuel Antunes
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Colocações

ACESSO AO IPL

O Instituto Politécnico de 
Leiria recebeu este ano, 
2.015 novos estudantes, nas 
1.ª e 2.ª Fases do Concurso 
Nacional de Acesso ao 
Ensino Superior. 
A taxa de ocupação de 
vagas chegou aos 90,8 por 
cento sendo que, este ano 
lectivo o índice de procura 
foi superior a 4,2, quando 
em 2008/2009 se ficou 
pelos 3,8.  
A Escola Superior de Saúde 
(Leiria), que iniciou o ano 
lectivo 2009/2010 com três 

novos cursos (Fisioterapia, 
Terapia da Fala e Terapia 
Ocupacional), preencheu 
todas as suas 191 vagas 
disponíveis. É ainda desta 
Escola o curso do IPL com 
maior procura – Terapia da 
Fala (Regime Diurno), com 
13,5 de índice de procura, 
e o curso onde se registou 
a nota mais alta do último 
colocado – Fisioterapia, 
com 154,2 pontos, na 
primeira fase e 152 pontos 
na segunda. 
Nas restantes escolas do 

IPL, em termos de cursos 
mais procurados, destacam-
-se os seguintes:
− Escola Superior de 
Educação e Ciências 
Sociais (Leiria) – Desporto e 
Bem-Estar (Regime Diurno) 
com um índice de procura 
de 9,2;
− Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão 
(Leiria) – Energia e Ambiente  
(Regime Diurno), com um 
índice de procura de 5,6;
− Escola Superior de 
Artes e Design (Caldas da 

Rainha) – Design Industrial,  
(Regime Diurno), com um 
índice de procura de 6,9;
− Escola Superior de 
Turismo e Tecnologia do 
Mar (Peniche) – Turismo,  
(Regime Diurno), com um 
índice de procura de 5,1.
Na 3.ª fase, que decorreu 
de 20 a 23 de Outubro, 
ficaram colocados no IPL 
105 estudantes. • 

Nas três Fases do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior

IPL recebe 2.120 novos estudantes

três novas licenciaturas
em 2009/2010
Fisioterapia, Terapia da Fala e Terapia Ocupacional 
são os três novos cursos que iniciaram este ano lectivo na 
Escola Superior de Saúde (ESSLei), tendo garantido uma taxa de 
ocupação de 100 por cento.
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COLOCAÇÕES NO IPL 2009/2010 
1.ª e 2.ª FASES DO CONCURSO NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO DE 2009

1.ª Fase 2.ª Fase

Escola Superior / Curso Vagas 
Iniciais Colocados

Nota do 
último 

colocado

Vagas 
2.ª Fase

Vagas 
libertadas por 
recolocação

Colocados
Nota do 
último 

colocado

Escola Superior de Educação e Ciências Sociais – Leiria
Animação Cultural (Regime Diurno) 35 19 113,6 24 1 18 105,8
Comunicação Social e Educação Multimédia (Regime Diurno) 40 40 130,7 5 7 12 124,6
Comunicação Social e Educação Multimédia (Regime Pós-Laboral) 30 15 110,9 17 0 9 112,6
Desporto e Bem-Estar (Regime Diurno) 25 25 130,4 7 1 8 129,8
Desporto e Bem-Estar (Regime Pós-Laboral) 25 14 105,4 12 1 13 119,9
Educação Básica (Regime Diurno) 70 60 107,1 23 0 23 120,4
Educação Básica (Regime de Ensino a Distância) 30 15 109,1 17 1 7 112,0
Educação Social (Regime Diurno) 40 40 124,0 7 3 10 123,5
Educação Social (Regime Pós-Laboral) 25 13 111,3 12 0 6 111,9
Relações Humanas e Comunicação Organizacional (Regime Diurno) 40 40 120,8 9 1 10 123,0
Serviço Social (Regime Diurno) 40 40 134,3 8 1 9 130,0
Serviço Social (Regime Pós-Laboral) 30 12 105,0 20 0 19 107,1
Tradução e Interpretação Português/Chinês – Chinês Português (Regime Diurno) 15 12 126,8 3 0 2 118,2

TOTAL 445 345 117,6 164 16 146 110,7

Escola Superior de Tecnologia e Gestão – Leiria
Administração Pública (Regime Diurno) 30 30 113,9 5 2 7 113,9
Biomecânica (Regime Diurno) 35 15 111,1 22 0 13 115,4
Contabilidade e Finanças (Regime Diurno) 40 29 112,6 15 1 13 112,8
Contabilidade e Finanças (Regime Pós-Laboral) 30 19 104,8 13 0 3 114,5
Energia e Ambiente (Regime Diurno) 30 30 124,9 4 1 5 126,3
Engenharia Automóvel (Regime Diurno) 40 40 123,3 8 4 12 129,9
Engenharia Civil (Regime Diurno) 40 27 106,0 19 1 20 119,6
Engenharia Civil (Regime Pós-Laboral) 15 3 125,7 12 0 4 115,8
Engenharia Electrotécnica (Regime Diurno) 40 40 123,1 4 0 4 131,3
Engenharia Electrotécnica (Regime Pós-Laboral) 15 8 115,4 7 0 2 106,1
Engenharia Informática (Regime Diurno) 50 50 127,6 0 1 1 143,5
Engenharia Informática (Regime Pós-Laboral) 15 5 112,7 10 0 10 110,0  
Engenharia Mecânica (Regime Diurno) 30 30 119,6 2 2 4 129,4
Engenharia Mecânica (Regime Pós-Laboral) 15 6 115,4 9 2 8 110,6
Engenharia Mecânica (Regime de Ensino a Distância) 22 2 118,4 21 0 2 109,7
Gestão (Regime Diurno) 55 55 136,7 5 3 8 135,5
Gestão (Regime Pós-Laboral) 35 35 123,1 4 2 6 119,0
Informática para a Saúde (Regime Diurno) 40 22 111,0 24 1 22 110,3
Marketing (Regime Diurno) 40 36 113,2 16 5 20 108,3
Marketing (Regime de Ensino a Distância) 23 4 111,8 19 0 0 -
Protecção Civil (Regime Diurno) 25 18 110,6 24 0 6 117,8
Solicitadoria (Regime Diurno) 60 60 124,9 12 2 14 128,3
Solicitadoria (Regime Pós-Laboral) 40 40 110,0 4 1 5 127,4
Tecnologia dos Equipamentos para a Saúde (Regime Diurno) 45 27 113,2 25 3 15 116,1

TOTAL 810 631 120,8 284 31 204 119,6

Escola Superior de Artes e Design – Caldas da Rainha
Artes  Plásticas (Regime Diurno) 50 50 137,1 11 4 15 132,1
Design de Ambientes (Regime Diurno) 30 30 138,9 11 1 12 137,4
Design de Cerâmica e Vidro (Regime Diurno) 20 20 121,4 7 7 4 114,1
Design Gráfico e Multimédia (Regime Diurno) 65 65 148,2 11 5 16 146,3
Design Gráfico e Multimédia (Regime Pós-Laboral) 25 23 112,2 4 3 7 139,6
Design  Industrial (Regime Diurno) 30 30 147,0 10 3 13 143,3
Som e Imagem (Regime Diurno) 60 60 134,3 14 4 18 134,3
Som e Imagem (Regime Pós-Laboral) 25 24 111,3 4 1 5 129,7
Teatro (Regime Diurno) 20 20 137,1 8 1 9 131,0

TOTAL 325 322 131,9 80 29 99 134,2

Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar – Peniche
Animação Turística (Regime Diurno) 25 25 117,6 4 1 5 127,8
Biologia Marinha e Biotecnologia (Regime Diurno) 50 35 106,8 32 2 21 103,2
Engenharia Alimentar (Regime Diurno) 35 26 116,9 17 1 11 110,3
Gestão do Lazer e Turismo de Negócios (Regime Diurno) 30 30 120,5 4 1 5 123,4
Gestão Turística e Hoteleira (Regime Diurno) 50 50 137,7 7 4 11 137,3
Gestão Turística e Hoteleira (Regime Pós-Laboral) 30 29 118,8 3 3 6 130,3
Marketing Turístico (Regime Diurno) 35 35 122,6 19 0 13 116,7
Marketing Turístico (Regime Pós-Laboral) 20 13 102,0 14 0 4 113,2
Marketing Turístico (Regime de Ensino a Distância) 25 4 115,3 21 0 6 113,0
Restauração e Catering (Regime Diurno) 25 25 112,3 3 0 3 130,1
Turismo (Regime Diurno) 35 35 128,6 6 1 7 133,6

TOTAL 360 307 118,1 130 13 92 121,7

Escola Superior de Saúde – Leiria
Enfermagem (Regime Diurno) 48 48 153,6 3 2 5 148,8
Enfermagem - Entrada no 2.º Semestre (Regime Diurno) 48 48 134,8 4 4 8 142,2
Fisioterapia (Regime Diurno) 35 35 154,2 5 2 7 152,0
Terapia da Fala (Regime Diurno) 30 30 145,2 5 1 6 148,4
Terapia Ocupacional (Regime Diurno) 30 30 146,0 4 4 6 147,8

TOTAL 191 191 146,8 19 13 32 147,8

Instituto Politécnico de Leiria 2131 1796 127,0 677 102 573 126,8

Colocações IPL 2009/2010 - Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior 1.ª e 2.ª Fases

Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES)



12   politécnica

Mestrados 
 e Pós-Graduações

FORMAçãO

O IPL viu aprovados, pelo 
Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino 
Superior, mais 15 novos 
mestrados que, somados 
aos 22 mestrados 
anteriormente homologados, 
totalizam 37 cursos de 

formação de 2.º Ciclo, 
actualmente.
Estes novos mestrados 
terão candidaturas abertas 
durante a segunda quinzena 
do mês de Novembro. •
Mais informações em:
www.ipleiria.pt 

Formação Pós-Graduada

IPL com 15 novos mestrados

Novos Mestrados do IPL
• Ciências da Educação
 (Área de Especialização em Educação 
 e Desenvolvimento Comunitário)

• Controlo de Gestão

• Design Gráfico

• Design do Produto

• Design de Tipografia

• Educação e Tecnologia em Matemática

• Gestão, Avaliação e Supervisão Escolar

• Gestão Cultural

• Gestão da Qualidade 
 e Segurança Alimentar

• Gestão e Sustentabilidade no Turismo

• Gestão Integrada
 dos Recursos Marinhos

• Marketing e Promoção Turística

• Marketing para PME

• Marketing Relacional

• Tecnologia e Inovação Alimentar

• Administração Escolar e Administração Educacional
 – Direcção e Gestão de Organizações Escolares

• Comunicação, Publicidade e Marketing

• Direcção Estratégica de Instituições de Ensino Superior

• Educação Especial – Domínio Cognitivo-Motor

• Auditores de HACCP (Candidaturas até 27 de Novembro)

• Ciências do Consumo Aplicadas

• Coordenação de Segurança no Trabalho da Construção

• Contabilidade Autárquica

• Direito do Urbanismo e do Ambiente

• Fiscalidade

• 6 Sigma (Candidaturas até 27 de Novembro)

• Cuidados Paliativos   • Enfermagem Forense   • Supervisão   • Trauma, Emergência e Apoio Humanitário

15 Pós-Graduações
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Formação

A primeira fase de 
candidaturas aos Cursos de 
Especialização Tecnológica 
(CET), para o período 
lectivo 2009/2011, que 
decorreu de 25 de Agosto 
a 24 de Setembro, recebeu 
1074 candidaturas, tendo 
conseguido colocação 
nos 43 cursos disponíveis 
em Alcobaça, Caldas da 
Rainha, Leiria, Peniche 
e Vila de Rei, 631 novos 

estudantes. Serviço 
Social e Desenvolvimento 
Comunitário, (Regime Pós-
-Laboral), a funcionar em 
Leiria, foi o curso com maior 
índice de procura, com 84 
candidaturas às 26 vagas.
A segunda fase de 
candidaturas decorre de 2 
a 16 de Novembro, para 11 
cursos, em Leiria, Caldas da 
Rainha e Peniche. • 

Formação Pós-Secundária – 2009/2011

IPL recebe 631 novos estudantes de CEt

Cursos de Especialização 
tecnológica

Os Cursos de Especialização Tecnológica 
(CET) são cursos de formação técnica, pós-
-secundários, de carácter eminentemente 
prático, que qualificam jovens e adultos para 
o desempenho profissional, conferindo uma 
qualificação profissional de nível IV. Os CET 
têm uma duração típica de 18 meses, sendo 
uma parte significativa realizada em contexto 
de trabalho. Após a sua conclusão também 
facultam o prosseguimento de estudos num 
curso de licenciatura do IPL através de uma 
via própria.

São cerca de 320 os 
estudantes que frequentam 
a edição de 2009 do Curso 
Preparatório M23. Este 
curso, tem como objectivo 
preparar os seus alunos 
para as provas de Cultura 
Geral e de Conhecimentos 
Específicos, no âmbito 

das Provas Especialmente 
Adequadas Destinadas a 
Avaliar a Capacidade para 
a Frequência dos Cursos 
Superiores do IPL dos 
Maiores de 23 Anos (Provas 
M23). •

Curso Preparatório M23

O IPL viu recentemente 
aprovados cinco projectos 
internacionais no âmbito do 
Programa de Aprendizagem 
ao Longo da Vida, 
promovido pelo Parlamento 
Europeu e pelo Conselho da 
União Europeia.
“Euro-forma”, “Trainframe”, 
“IEOL”, “eSec” e “InEdic”, 

são os cinco projectos 
que irão proporcionar 
ao IPL um investimento 
global de 100.600 euros 
em programas e projectos 
de Mobilidade e de 
Transferência de Inovação e 
Conhecimento. • 

No âmbito do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida

IPL vê aprovados cinco projectos internacionais

Programa de Aprendizagem 
ao Longo da Vida

O Programa de Aprendizagem ao Longo 
da Vida tem como principal objectivo 
contribuir para o desenvolvimento da União 
Europeia enquanto sociedade baseada 
no conhecimento, caracterizada por um 
crescimento económico sustentável, com 
mais e melhor emprego assim como com uma 
maior coesão social, actuando em paralelo 
para uma adequada protecção do ambiente, 
considerando as gerações futuras.
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Instituto Politécnico 
 de Leiria

IC-Online

Repositório Científico do IPL online
O IPL disponibiliza online 
em http://www.iconline.
ipleiria.pt o Repositório 
do Instituto – IC-Online, 
posicionando não só o 
Instituto a nível nacional 
e internacional enquanto 
produtor de conhecimento 
científico como também 
os seus docentes e 
investigadores. Poderá 
ser pesquisado a partir do 

portal RCAAP em http://
www.rcaap.pt e do portal
da B-ON em www.b-on.pt
Esta iniciativa, resulta de 
uma candidatura ao 
Serviço de Alojamento de 
Repositórios Institucionais 
(SARI) do Repositório 
Científico de Acesso Aberto 
de Portugal (RCAAP), 
um projecto da 
responsabilidade 

da Fundação para a 
Computação Científica 
Nacional (FCCN). De entre 
as muitas candidaturas 
apresentadas por 
Instituições de Ensino 
Superior, o IPL foi um 
dos quatro seleccionados 
por aquela entidade para 
integrar a segunda fase do 
projecto. •

Pedido de abertura de negociações entregue a 6 de Abril no MCtES

Discutida transformação do IPL em Fundação
O IPL entregou a 6 de 
Abril, no Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior (MCTES), o pedido 
formal de abertura de 
negociações para a eventual 
transformação do Instituto 
em fundação pública de 
direito privado.
O pedido de abertura de 
negociações foi aprovado 
pelo Conselho Geral no 
passado dia 3 de Abril, 
após uma ampla consulta 
junto da comunidade 
académica que envolveu 

os estudantes, docentes 
e demais funcionários. 
Junto da sociedade civil 
foram ouvidos o Conselho 
Empresarial da Associação 
Empresarial da Região 
de Leiria, a Associação 
Industrial da Região do 
Oeste e a Associação para o 
Desenvolvimento de Leiria. 
No decurso da fase de 
auscultação formou-se um 
amplo consenso em torno 
da importância da abertura 
de negociações. •

IPL reúne condições
para passar a Fundação

A informação prestada publicamente pelo 
MCTES confirma que o IPL é o único Instituto 
que reúne as condições exigidas para se 
transformar em fundação, face aos estudos 
feitos pelo próprio Ministério, e aos critérios 
definidos pelo Governo para a passagem ao 
modelo fundacional.

• Aumento da visibilidade  
 dessa informação, pes- 
 quisável através de várias  
 plataformas, como a B-ON  
 ou a Google Scholar, entre  
 outras; 

• Aumento do impacto dos  
 seus artigos uma vez 
 que ficarão disponíveis on‑	
	 line para serem consultados  
 e citados livremente (vários  
 estudos comprovam que os  
 artigos disponibilizados em  
 repositórios em acesso livre  
 são mais citados);

• Acesso por parte dos 
 autores a relatórios e esta- 
 tísticas de consulta dos  
 seus artigos.

Vantagens 

REGISTOS POR TIPOLOGIA

Colecção N.º de documentos
Comunicações em conferências e congressos internacionais 44

Artigos em revistas internacionais 27

Working	papers 19

Comunicações em conferências e congressos nacionais 12

Dissertações de Mestrado 11

Trabalhos académicos 7

Artigos em revistas nacionais 6

Teses de Doutoramento 3

Livros 1

Total 130

REGISTOS COM/SEM 
TEXTO INTEGRAL

Registos
N.º de
documentos

Registos com 
texto integral

121

Registos sem 
texto integral

9

Total 130



Com o objectivo de estimular a 
criação literária e o aparecimento 
de novos autores, o IPL instituiu, 
em 2008, durante o II Encontro de 
Escritores de Língua Portuguesa, o 
Prémio de Poesia Manuel Alegre. 
A 1.ª edição foi promovida pelo 
Instituto este ano, tendo decorrido 
o período de recepção de 
candidaturas de 11 de Março 
a 15 de Setembro.

Os resultados serão divulgados 
entre 15 a 30 de Novembro e o 
vencedor receberá um prémio de 
7.500 euros.

A conceder bienalmente, o Prémio, 
que será atribuído pela primeira 
vez este ano, pretende galardoar 
uma obra inédita de Poesia, escrita 
em Língua Portuguesa. O IPL dá 
cumprimento, com esta iniciativa, 
à missão prevista na Lei para 
Instituições de Ensino Superior, 
de contribuir para a compreensão 
pública das humanidades, 

das artes, da ciência e da 
tecnologia, promovendo e 
organizando acções de apoio à 
difusão da cultura humanística, 
artística, científica e tecnológica. •

PRÉMIO DE POESIA

1.a edição – 2009 

Prémio de Poesia Manuel Alegre
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INVEStIGAçãO 
E INOVAçãO

I&Dt

Instituição Proponente Nome do Projecto Proponente / Unidade Outras instituições participantes

Centro de Estudos Africanos 
– ISCTE

O papel das organizações da sociedade civil na educação e 
formação: o caso de Angola, Guiné-Bissau, Moçambique  
e S. Tomé e Príncipe

Prof. Antónia Barreto 
– ESECS (Investigadora 
Responsável)

Fundação Evangelização e Culturas (FEC) 
e Universidade Politécnica de Moçambique

Universidade de Aveiro
SEAGULL – Identificação de fontes difusas de poluição fecal  
em ambientes naturais: dados para avaliação do risco

GIRM

Universidade de Aveiro
DEMOSPIN – Demografia economicamente sustentável  
– reverter o declínio em áreas periféricas

Prof. Ana Sargento – ESTG
Instituto Politécnico de Castelo Branco, 
Universidade da Beira Interior e Universidade 
de Coimbra

Universidade de Coimbra
Análise da dinâmica industrial e da heterogeneidade da 
produtividade através de modelos estruturais

Prof. Blandina Oliveira  
– ESTG

Centro de Estudos e Formação Avançada em 
Gestão e Economia da Universidade de Évora

Instituto de Engenharia 
Mecânica

Desenvolvimento de scaffolds com microestrutura 
controlada para Engenharia do Tecido Ósseo

CDRsp

O IPL viu aprovados 10 
dos 52 projectos que 
submeteu ao Concurso 
de Projectos de IC&DT 
(Investigação Científica 
e Desenvolvimento 
Tecnológico), promovido 

em 2008 pela Fundação 
para a Ciência e Tecnologia 
(FCT). Entre os projectos 
aprovados, cinco foram 
candidatados pelo Centro 
para o Desenvolvimento 
Rápido e Sustentado de 

Produto (CDRsp) do IPL 
(Quadro I), em parceria 
com outras instituições, 
e representam um valor 
total de financiamento 
de 497.902 euros. Nos 
restantes cinco projectos 

o IPL é parceiro de 
instituições nacionais e 
internacionais (Quadro II).  
As candidaturas à edição de 
2009 do Concurso decorrem 
até 16 de Dezembro deste 
ano. •

No âmbito do concurso IC&Dt – 2008

Dez projectos aprovados pela FCt

 Proponente / Unidade Nome do Projecto Financiamento total Valor para o IPL

CDRSP Desenvolvimento de software para preparação de artoplastia € 110.000 € 67.262

CDRSP Multimaterial microstereo – termo-litografia (microSTLG) € 140.000 € 134.600

CDRSP OptimalMould – Projecto óptimo de moldes para injecção € 64.000 € 51.640

CDRSP RapidPRE – Prototipagem rápida com extrusão reactiva: um novo conceito para a fabricação rápida € 130.000 € 84.400

CDRSP Bio_PU: Fabricação de bio-produtos p/ aplicação médica através de processos de produção c/reacção € 160.000 € 160.000

Total € 604.000 € 497.902

Quadro I

Quadro II
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I&Dt

O IPL presta serviços desde Maio de 2008, 
a 25 Pequenas e Médias Empresas (PME), no âmbito de 
financiamento obtido através de Vales I&DT e Inovação, 
num valor 
que ascende a um milhão de euros. Entretanto, decorreu 
até 13 de Outubro uma nova fase de candidaturas aos 
respectivos vales. 
Atribuídos directamente às empresas, os vales resultam 
de candidaturas aprovadas no âmbito do Programa 
Operacional Factores de Competitividade (Compete)/QREN, 
e visam promover a competitividade das PME através da 
aquisição de serviços a uma das entidades do Sistema 
Científico e Tecnológico Nacional acreditadas para o efeito, 
entre as quais se encontra o IPL. Trata-se de serviços de 
consultoria e assistência tecnológica que pressuponham a 
realização de estudos de viabilidade técnico-científica e de 
projectos de I&DT com vista à transferência de tecnologia 
para as empresas promotoras, no caso dos Vales I&DT. 
Quanto aos Vales Inovação, os serviços financiados 
são mais vastos, podendo ir da consultoria de gestão 
à assistência tecnológica, transferência de tecnologia, 
consultoria para aquisição, protecção e comercialização 
de Direitos de Propriedade Intelectual e Industrial e para 
Acordos de Licenciamento, e consultoria relativa à utilização 
de Normas e Serviços de Ensaios e Certificação.
O IPL, que é a entidade da região que maior valor de 

projectos acompanha, correspondente a 37 Vales I&DT e 
Inovação, presta os respectivos serviços através das suas 
Unidades de Ensino e Investigação que, àquelas vinte 
e cinco empresas, são assegurados pelo Centro para o 
Desenvolvimento Rápido e Sustentado de Produto (CDRsp), 
Grupo de Investigação em Recursos Marinhos (GIRM) e 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) através do 
Departamento de Engenharia Electrotécnica. •

No âmbito do Compete/QREN

IPL presta serviços de I&Dt e Inovação a empresas  

(+) Informações
OTIC – Oficina de Transferência de Tecnologia e Conhecimento

Tel: 244 845 050 | otic@ipleiria.pt

Durante o 1.º semestre de 
2009, o Instituto Politécnico 
de Leiria (IPL) ocupou o 
primeiro lugar no ranking 
de pedidos de invenção, 
junto do Instituto Nacional 

da Propriedade Industrial 
(INPI) efectuados por 
estabelecimentos de ensino 
superior, com 17 pedidos.
Em termos de registos de 
propriedade industrial e 

direitos de autor, o IPL, 
através da Oficina de 
Transferência de Tecnologia 
e de Conhecimento (OTIC), 
já registou: uma Marca; um 
Modelo de Utilidade; quatro 

Patentes Nacionais; uma 
Patente Internacional; uma 
Patente nos Estados Unidos 
da América; um Direito 
de Autor e 19 Pedidos 
Provisórios de Patente. •

Entre as instituições de ensino superior

IPL lidera pedidos de invenção ao INPI
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Doutoramentos 
 e Publicações

DOutORAMENtOS 
E PubLICAçõES

22 Docentes do IPL concluem doutoramento 
No período compreendido 
entre Março e Outubro 
deste ano, 22 docentes do 
IPL (três da ESECS, 13 da 
ESTG, um da ESAD.CR, 
quatro da ESTM e um 
da ESSLei), concluíram 

doutoramento nas áreas 
da Biologia, Biotecnologia, 
Economia, Educação, 
Engenharias Informática e 
Electrotécnica, Estatística, 
Gestão, Matemática, 
Museologia, Música e 

Psicologia. O IPL continua, 
assim, a apostar na 
qualificação do corpo 
docente, pretendendo 
responder às exigências 
colocadas pelo Decreto-Lei 
n.º 74/2006, de 24 de Março, 

que define um número 
mínimo de 50 por cento 
de docentes habilitados 
com grau de Doutor, ou 
que sejam considerados 
especialistas. •

 
 

Publicações do IPL  
 
 
ESAD.CR 09: Exposição de Trabalhos 
de Alunos Finalistas
Vários autores | IPL

A Nazaré dos Pescadores – Identidade e 
Transformação de uma Comunidade Marítima
José Maria Trindade | Edições Colibri e IPL
 
Anuário Científico 2007 – ESTG
Vários autores | IPL

Pelos Caminhos da Ruralidade Regional
Maria da Graça Mouga Poças Santos | Turismo Leiria/Fátima 

Motivos & Estratégias: Estúdios en Honor 
de Ángel Berenguer
Coord. Carlos Alba Peinado e Luis M. Gonzalez
IPL e Universidade de Granada

Cadernos PAR II
Coord. Maria Madalena Gonçalves | IPL

Identidades Pessoais: Interacções, Campos de 
Possibilidade e Metamorfoses Culturais
Ricardo Vieira | Edições Colibri e IPL

Património e Identidade
Coord. Ricardo Vieira e Fernando Magalhães | Profedições

Promoção de Competências em Educação 
Maria Isabel Simões Dias | IPL
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INVEStIMENtO EM 
INFRA-EStRutuRAS

Protocolos

O IPL e a Câmara Municipal 
da Marinha Grande 
celebraram um protocolo 

 

para instalação do Centro 
para o Desenvolvimento 
Rápido e Sustentado de 
 

Produto (CDRsp) no Centro 
Empresarial da Marinha 
Grande, em terrenos 
cedidos pelo Município 
ao Instituto. A Escritura 
Pública de constituição 
do direito de superfície a 
favor do IPL foi assinada 
no dia 13 de Abril. Durante 
a cerimónia, Luciano de 
Almeida, presidente do IPL 
evidenciou que o Instituto 
«procura estabelecer um 
interface franco, claro e 
aberto com a indústria» 
 

   
na medida em que 
«conhecimento que o 
IPL produz serviria para 
muito pouco se não 
pudesse ser valorizado 
economicamente».
Durante a sua intervenção, 
Alberto Cascalho, 
presidente da autarquia, 
congratulou-se pela 
instalação deste Centro no 
concelho. •

Protocolo celebrado entre o Instituto e a Câmara Municipal 

IPL instala CDRsp na Marinha Grande 

Alberto Cascalho e Luciano de Almeida durante a assinatura do protocolo

O IPL celebrou a 1 de Junho 
com o Estado Português,
um protocolo no âmbito 
da iniciativa para o 
Investimento e o Emprego, 
que irá permitir investir 

cerca de 3,5 milhões 
de euros durante o ano 
2009, nos cinco campi do 
Instituto, em auditorias 
energéticas em todos os 
edifícios e obras com vista 

à melhoria da sua eficiência 
energética. Para além 
deste protocolo, estão a ser 
realizados investimentos 
no âmbito de outros 
financiamentos existentes, 

na reabilitação dos 
edifícios actuais (Campus 3)
e em novos edifícios 
(Campus 4). •

Protocolo celebrado com o Estado Português

IPL investe em eficiência energética dos edifícios
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Exposição 
 Multissensorial

“Olha por mim” é uma exposição 
de pintura que a Biblioteca José 
Saramago, teve patente de 17 de 
Setembro a 2 de Outubro. Trata-se de 
uma exposição especial que

permitiu  ver a Arte e a Cultura 
'com outros olhos', uma vez que era 
acessível a invisuais, através de áudio-
-descrição em Mp3 e percurso táctil.
As obras, da autoria de Mirtilo Gomes, 

formam um conjunto de cores fortes 
e expressões dramáticas e cruéis, 
transmitindo uma mensagem de 
protesto contra a insensibilidade e a 
indiferença da sociedade perante os 
mais desprotegidos. 
Fernando Gonçalves, Director do 
Centro Distrital de Segurança Social 
de Leiria esteve presente na sessão 
e elogiou a irreverência da obra e da 
jovem artista que se tem dedicado 
voluntária e profissionalmente, a apoiar 
e a cuidar de pessoas com demências 
e outras necessidades especiais.
A exposição “Olha por mim“ 
foi também visitada por muitos 
normovisuais a quem era oferecida a 
experiência de vedarem os olhos com 
uma venda para sentirem a exposição 
de outra forma. •

EVENtOS

O valor das coisas...
Qual o tamanho da felicidade?...

misto sobre tela (70cm x 100cm) Mirtilo Gomes

Exposição multissensorial na biblioteca José Saramago em Leiria

Olha por mim leva Arte aos invisuais



O IPL, com o apoio da Unidade 
de Ensino a Distância (UED), 
apresentou publicamente o 
Serviço de Interpretação Gestual 
a Distância, no dia 17 de Abril, 
no decorrer de um Seminário 
sobre surdez, na Universidade de 
Aveiro. O evento contou com 150 
participantes, de entre os quais dez 
s/Surdos, que puderam acompanhar 
os trabalhos  

 
 
 
 
 

com o apoio de videoconferência, 
transmitindo interpretação gestual a 
partir das instalações do IPL.
Este serviço, inovador no País, foi 
criado para apoiar os estudantes  
s/Surdos a frequentar os cursos do 
IPL, servindo também para apoiar 
outras necessidade externas à 
Escola. O sistema permite que a 
pessoa s/Surda possa receber  
interpretação gestual num simples 

 
 
 
 
  

computador portátil, onde quer que 
se encontre. Garante, também, a 
rentabilização de recursos e facilita a 
comunicação entre pessoas 
s/Surdas e ouvintes em situações 
educativas e outras do quotidiano, 
como hospitais, repartições públicas 
e demais locais desprovidos de 
serviços de interpretação gestual. •

Projecto pioneiro no País

IPL apresenta Serviço de Interpretação Gestual
a Distância

Mirtilo Gomes na exposição “Olha por Mim“
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Exposição
Multissensorial

Josélia Neves, 
docente na ESECS 
actualmente a 
desenvolver em 
Inglaterra um pós-
-doutoramento 
na área da 

comunicação inclusiva, transformou 
esta exposição em matéria audível, 
construindo um texto sentido, a partir 
de uma linguagem sugestiva que, 

acompanhado de efeitos sonoros e 
com recurso a alguma tecnologia, 
resultou num áudio-guia preparado 
para que pessoas com deficiência 
visual pudessem “ver” e sentir esta 
manifestação de arte. A colaboração da 
Rádio Iplay e do Centro de Recursos 
para a Inclusão Digital (CRID) foi 
fundamental para a concretização 
do projecto.

É um lisboeta solitário, impregnado de vícios, tendo iniciado 
a sua pintura já depois de completar meio século. Através 
das cores intensas e da força dos contrastes, ironiza, 
pretendendo elucidar para a corrosão de valores a que 
o mundo se rende e acomoda. Na sua pintura nascem 
personagens frágeis, desprotegidas e discriminadas que 
comunicam através de gestos e olhares no seu desespero e 
angústia, chamando a atenção para a corrosão dos valores 
no mundo.
Na vida real, Mirtilo Gomes é uma jovem artista, Tânia Bailão 
Lopes, licenciada em Serviço Social e que sonha fundar 
a Quinta dos Girassóis, um projecto sem fins lucrativos 
direccionado para pessoas com demências degenerativas e 
carentes de cuidados paliativos.

Mirtilo Gomes – heterónimo
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FItEC

A segunda edição do Fórum de Inovação, 
Tecnologia e Emprego, organizado pelo 
IPL, em parceria com a ExpoSalão (Centro 
de Exposições S.A.), Instituto do Emprego 
e Formação Profissional (IEFP) e o apoio 
do Instituto Português da Juventude (IPJ), 
encerrou com um balanço positivo. Entre 26 e 
29 de Março, o Fórum recebeu 9.736 visitantes, 
mais 4,1 por cento que em 2008. Os alunos do 
9.º ao 12.º ano foram os principais visitantes 
do FITEC, muitos acompanhados das famílias, 
que afluíram em grande número durante o 
fim-de-semana. Dos cerca de 80 expositores 
presentes podiam contar-se Universidades, 
Institutos Politécnicos, Institutos Superiores, 
Escolas Profissionais, Centros de Formação 
Profissional, IPJ, Associação Nacional de 
Jovens Empresários (ANJE), IEFP e a Agência 
Nacional para a Qualificação.
O Secretário de Estado da Protecção Civil, 
José Miguel Medeiros, presidiu à visita 
oficial ao FITEC, a 27 de Março, e frisou que 
«iniciativas como esta devem ser permanentes 
no tempo, e não apenas em períodos de 
crise», mas salientou que «nestas alturas 
ganham importância acrescida». Avançou 
ainda que ficou «muito satisfeito por assistir ao 
nascimento de várias empresas na Incubadora 
D. Dinis e ainda ao facto de a Bolsa de 
Emprego do IPL dispor, à data, de 100 ofertas 
de emprego, o que significa que este espaço 
tenta ajustar a oferta à procura de emprego, e 
emprego qualificado, que é aquele que mais 
precisamos», concluiu. •

Fórum de Inovação, tecnologia e Emprego

Mais de 9.700 visitantes no FItEC 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O FITEC apresenta-se como um 
evento de âmbito nacional, que 
pretende promover a interacção 
entre os actores do sistema 
de inovação: os agentes 
científico-tecnológicos, o tecido 
empresarial, outras entidades 
promotoras de emprego e 
as autarquias. Criado com 
o objectivo de responder à 
necessidade de fomentar e 
reajustar, continuamente, as 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

qualificações da população 
activa e da tecnologia às 
exigências das entidades 
empregadoras, o FITEC 
surge como uma montra de 
educação, formação, inovação, 
investigação e avanço 
tecnológico realizados em 
Portugal, constituindo-se como 
um ponto de encontro de todos 
os agentes do mercado de 
trabalho. 

Fórum de Inovação, tecnologia e Emprego

Já se encontra em preparação o FITEC 2010, que 
decorrerá nos mesmos moldes que as edições 
anteriores, mas será realizado em simultâneo com o 
Festival Nacional de Robótica 2010.
O Festival Nacional de Robótica 2010 é um evento de 
âmbito nacional, organizado anualmente pela Sociedade 
Portuguesa de Robótica numa cidade diferente, 
desde 2001. O Festival desenvolve-se em torno das 
competições robóticas, e outras actividades, tais como 

o Encontro Científico Internacional para a apresentação 
de trabalhos de investigação e desenvolvimento na 
área da robótica. Com o principal objectivo de difundir 
a Ciência e a Tecnologia junto dos jovens dos Ensinos 
Básico, Secundário e Superior, bem como do público 
em geral, através de competições de robôs, espera-se 
que, no próximo ano, participem neste Festival cerca de 
600 estudantes do Ensino Básico e Secundário e 150 do 
Ensino Superior.

FItEC 2010 e o Festival Nacional de Robótica
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Concurso
Região com Futuro

A Ministra da Educação, 
Professora Doutora Maria 
de Lurdes Rodrigues, 
esteve no IPL a 26 de 
Junho para entregar aos 
vencedores, os Prémios 
do Concurso “Região 
com Futuro”, promovido 
pela Associação para o 
Desenvolvimento de Leiria 
(Adlei) em conjunto com 
o IPL, junto das Escolas 
Secundárias e Profissionais 
da região (2008/2009).

“Urbanismo e 
Acessibilidades” da Escola 
Básica e Secundária de 
Ourém foi o projecto 
vencedor (coordenado pelo 
professor José Rui Paisana), 
tendo todos os membros 
da equipa (Ana Daniela, 
Catarina Gomes, Catarina 
Pereira, Emanuel Henriques 
e Joana Henriques) recebido 
uma máquina fotográfica 
e um i-Pod, além de um 
conjunto de livros para a 

biblioteca da Escola.
Em 2.º lugar, ficou o projecto 
“Made in Lab” do Colégio 
de S. Miguel (Fátima) da 
responsabilidade dos alunos 
Cátia Nogueira, Cristina 
Antunes, Juliana Carvalho 
e Roberto Oliveira que 
receberam uma máquina 
fotográfica. 
O 3.º lugar foi conquistado 
ex-aequo pelo projecto 
“Vencer Barreiras” da Escola 
Secundária Afonso Lopes 

Vieira e “Fénix” da Escola 
Secundária de S. Martinho 
do Porto. Todos os alunos 
(Ana Pedrosa, Andreia 
Gaspar, Diana Lopes, Pedro 
Rodrigues e Ana Filipa 
Pereira, Cátia Vicente, Tiago 
Lopes, Nuno Henriques) 
receberam um i-Pod.
Ao concurso, patrocinado 
pelo BPI, apresentaram-se 
41 projectos, num total de 
162 alunos, 27 professores 
e 17 escolas. •

Concurso Região com Futuro distingue alunos do Secundário

Ministra da Educação entrega prémios no IPL

Maria de Lurdes Rodrigues (Ministra da Educação)

Concurso Região com futuro
Sob o tema “Qualidade de Vida: Ambiente 
e Saúde”, o concurso pretendeu mobilizar 
os jovens para uma reflexão sobre questões 
que estudam ou problemas que identificam 
como prioridade a resolver na cidade ou 
região onde vivem. Nesse sentido, poderiam 
apresentar-se a concurso estudos de âmbito 
local ou regional, desenvolvidos pelos alunos 
na disciplina de Área de Projecto, do 12.º ano 
ou do 3.º ano do Ensino Profissional. Em 
termos de metodologia, os alunos tiveram 
que se organizar no sentido de realizarem 
análise e observação de campo, análise de 
documentos, elaboração de inquéritos e/ou 
entrevistas e pesquisa documental.

Vencedores do concurso

1.º Prémio – urbanismo e acessibilidades
Estudo sobre o acesso e a circulação de pessoas com 
mobilidade condicionada aos edifícios públicos da cidade 
de Ourém, que conclui sobre a necessidade de intervir em 
31 das construções e equipamentos estudados.

2.º Prémio – Made in Lab
Projecto de construção de uma clínica de fertilidade na 
região de Leiria – Fertilocus – com o objectivo de contribuir 
para a qualidade de vida dos indivíduos potenciais 
utilizadores daquele serviço.

3.º Prémio (ex-aequo) – Vencer Barreiras 

Projecto de sensibilização e combate à indiferença para 
com os indivíduos com doenças neuromusculares que 
culminou na organização de uma caminhada pela cidade de 
Leiria, intitulada “Vencer Barreiras” que reuniu 423 pessoas 
e contou com a presença do médico e professor Doutor 
Gentil Martins.

3.º Prémio (ex-aequo) – Fénix
Projecto de produção de um veículo eléctrico movido a 
energia renovável que visa a promoção do turismo cultural 
na vila de S. Martinho do Porto (Alcobaça).

apresentaram-se 41 projectos, num 
total de 162 alunos, 27 professores 
e 17 escolas.
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EMPREENDEDORISMO

Empreendedorismo

A Incubadora D. Dinis, fundada pelo Instituto Politécnico 
de Leiria (IPL), pela Associação Empresarial da Região de 
Leiria (NERLEI) e pela Câmara Municipal de Leiria e em 
colaboração com o Instituto Pedro Nunes, foi  
 

inaugurada a 14 de Setembro. Para assinalar o momento, 
teve lugar uma Conferência sobre Empreendedorismo e 
Inovação, com a presença de Leopoldina Alves (IPL) e de 
Paulo Rosado (Outsystems). •

Incubadora D. Dinis
A Incubadora D. Dinis (IDD) é uma entidade de 
direito privado sem fins lucrativos, constituída 
em Julho de 2004. Tem por objectivo promover 
o Empreendedorismo, a Inovação e as Novas 
Tecnologias, nomeadamente apoiar a constituição, 
instalação e desenvolvimento de novos projectos de 
negócio proporcionando-lhes adequadas condições 
técnicas e físicas, contribuindo para a dinamização e 
rejuvenescimento do tecido empresarial da região.

Carlos Neves, Isabel Damasceno e João  Paulo Marques

Fundada pelo IPL, NERLEI e Câmara Municipal

Inaugurada Incubadora D. Dinis em Leiria

Semana Global do Empreendedorismo
O IPL associou-se à 
Semana Global do 
Empreendedorismo que irá 
decorrer de 16 a 22 
de Novembro. Esta 
Semana Global, lançada 

pela Kauffman Foundation 
e Make Your Mark, e 
promovida em Portugal, 
pela Associação Portuguesa 
de Business Angels (APBA) 
e pela Associação para o 

Desenvolvimento Económico 
e Social (SEDES), mobilizará 
milhões de pessoas de todo 
o mundo, num movimento 
global criado para promover 
o empreendedorismo, a 

criatividade e a inovação.
Mais de 75 países 
estão envolvidos nesta 
iniciativa em prol do 
empreendedorismo. •
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Empreendedorismo

Os projectos “Belaspekta”, 
“Centro Educativo 
Pequenos Exploradores” 
e “Bengala Virtual para 
Pessoas Invisuais” 
foram distinguidos, 

respectivamente, com o 
primeiro prémio (dois mil 
euros), segundo prémio 
(mil e quinhentos euros) 
e terceiro prémio (mil 
euros) do 6.º “Concurso 

Poliempreende – Projectos 
de vocação empresarial” 
(fase regional). A entrega 
dos prémios aos vencedores 
desta iniciativa, que contou 
com o apoio do BPI e da 

Incubadora D. Dinis (IDD), 
teve lugar a 15 de Junho na 
ESECS. A cada projecto foi 
ainda oferecido três meses 
de incubação na IDD. •

Fase regional do Poliempreende distingue três projectos

Projectos de vocação empresarial

Projectos Vencedores
Belaspekta – 1.º prémio 

(Luís Farinha e Maria Santos, ex-estudantes da ESAD.CR)

Negócio na área da joalharia de luxo com produção 
artesanal e personalizada, cuja principal inovação consiste 
na utilização da porcelana como material de base, aliada 
outros materiais nobres como o ouro e a prata. Produtos 
de adorno corporal como anéis, pulseiras, brincos, colares, 
entre outros, têm sido já produzidos pelos promotores do 
projecto que vêem na exportação uma forma de potenciar o 
seu negócio.

Centro Educativo Pequenos Exploradores – 2.º prémio

(Ana Cláudia Oliveira, ex-estudante da ESECS)

Centro Educativo com valências de creche e jardim-de-
-infância, com possibilidade de vir a ter também o 1.º ciclo 
do Ensino Básico. A inovação assenta na flexibilidade do  

 
horário de funcionamento e na qualidade dos equipamentos 
e envolvente externa onde será recriado um ambiente 
pedagógico rural com árvores e espaços verdes, animais 
e terra para cultivo. E ainda nos serviços adicionais que 
presta: lavandaria, costura, take away de refeições.

Bengala Virtual para Pessoas Invisuais – 3.º prémio
(Ricardo Ribeiro e Edson Sousa, estudantes da ESTG)

A bengala virtual é um equipamento com design ergonómico 
que visa melhorar o quotidiano das pessoas invisuais, 
auxiliando-as na locomoção, uma vez que alia à bengala 
tradicional, um conjunto de mais-valias tecnológicas, 
entre quais se destacam a quantidade de informação que 
disponibiliza ao utilizador, como por exemplo a detecção 
antecipada da presença de obstáculos, distâncias, horas e 
cores de objectos. Trata-se de um projecto de fim de curso 
de Engenharia Electrotécnica.

Cláudia Santos (BPI), Edson Sousa, Ricardo Ribeiro, Luís Farinha, Ana Cláudia Oliveira, Maria Santos e Isabel Marto (IDD)
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EStuDANtES

bolsa de Emprego
e Geracções

O IPL disponibiliza online 
uma Bolsa de Emprego 
dirigida aos seus estudantes 
e diplomados, tendo em vista 
a sua integração no mercado 
de trabalho. Através do portal

http://bolsaemprego.ipleiria.pt são disponibilizadas diversas 
oportunidades de estágio, emprego em part-time ou a 
tempo integral, que proveêm de instituições e empresas 
da região, nacionais e estrangeiras que aí procuram 
seleccionar e recrutar profissionais qualificados. Através 

desta ferramenta online, a que se poderão candidatar 
estudantes, bacharéis, licenciados, detentores de um 
Curso de Especialização Tecnológica, pós-graduados ou 
mestres pelo IPL, no período compreendido entre Janeiro 
a Outubro deste ano, foram disponibilizadas cerca de 500 
oportunidades de emprego e colocadas no mercado de 
trabalho 60 pessoas. O IPL concede ainda, no domínio da 
Bolsa de Emprego, apoio e orientação aos estudantes no 
processo de inserção no mercado de trabalho, além de 
desenvolver acções de formação e informação de modo a 
facilitar a sua integração profissional. •

Do Curso para o Emprego

IPL dinamiza bolsa de Emprego online

Promover a co-habitação 
intergeracional na cidade de 
Leiria, à semelhança do que 
já acontece noutras cidades 
europeias de referência, 
é o principal objectivo do 
projecto “GERACÇÕES”, 

uma parceria entre o IPL e a 
Junta de Freguesia de Leiria, 
que pretende sensibilizar 
também para a importância 
de valores sociais como 
o respeito pelo outro, a 
solidariedade e a tolerância.
O projecto pretende oferecer 
aos estudantes do IPL 
a possibilidade de, em 

condições vantajosas, habitar 
numa residência particular 
onde viva uma pessoa sénior, 
que já tenha manifestado 
vontade e disponibilidade 
para receber em sua casa 
um(a) jovem, promovendo, 
assim, o convívio de 
gerações e a partilha do 
quotidiano. Destina-se a 

estudantes do IPL com 
idade até 30 anos e séniores 
residentes em Leiria com 
mais de 50 anos. •

Co-habitação intergeracional na cidade de Leiria

Projecto GERACçõES para estudantes do IPL

(+) Informações:
www.ipleiria.pt
sas@sas.ipleiria.pt
tel. 244 830 640
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Estudantes

“ESTG Cargo 2”, a equipa 
de oito estudantes e dois 
docentes da Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão do 
IPL, alcançou o 3.º lugar 
na classificação geral e o 
1.º lugar na classificação 
nacional do “Air Cargo 
Challenge’09”, uma 
competição internacional de 
Aeronáutica. Nesta iniciativa, 
que decorreu de 29 a 31 
de Agosto na Universidade 
da Beira Interior e no 
Aeródromo da Covilhã, 
participaram, no total, 22 
equipas europeias, nove das 
quais portuguesas.
A equipa da ESTG garantiu, 

no último voo deste 
concurso, os seis quilos de 
carga máxima (excluindo o 
peso do avião), colocando 
o IPL acima de reputadas 
instituições nacionais e 
internacionais com cursos 
de Aeronáutica. 
O primeiro lugar foi 
conquistado pela equipa da 
Universidade de Estugarda 
(Alemanha), seguida pela 
Universidade Técnica de 
Munique (Alemanha) que 
ficou em segundo lugar, 
levantando cerca de 8,2  
e 6,1 Kg, respectivamente. •

Air Cargo Challenge’09

Equipa EStG Cargo 2 alcança 3.º lugar 
em competição internacional de Aeronáutica 

Américo Mónico e Marco 
Feliciano, estudantes 
do curso de Engenharia 
Electrotécnica, da Escola 
Superior de Tecnologia e 
Gestão do IPL, venceram o 
concurso “Ideias Luminosas 
‘08”, promovido pela EDP 
Distribuição, com o projecto 
“VAsCOMP I”.
O projecto a concurso foi o 
trabalho de final de curso 
dos concorrentes, que se 
baseia na correcção da 
forma de onda da corrente 
eléctrica, compensando a 
energia reactiva. 
O “VAsCOMP I” permite 

melhorar a qualidade 
do serviço, assim como 
o aproveitamento da 
capacidade instalada 
no sistema eléctrico de 
energia, revela a EDP, 
acrescentando que “o 
trabalho dos estudantes 
contribui para o aumento 
da eficiência energética e 
para o desenvolvimento 
sustentável”.
Foram ainda atribuídas 
duas menções honrosas 
aos projectos “ENERGeye” 
(Instituto Superior de 
Engenharia do Porto) e “Frio 
Solar” (Escola Superior de 

Tecnologia de Setúbal).
A equipa vencedora recebeu 
um prémio no valor de 
40 mil euros, enquanto 
a instituição de ensino 
é premiada com 10 mil 
euros.•

Promovido pela EDP Distribuição

Estudantes do IPL vencem Ideias Luminosas ‘08

 
A equipa é composta por oito estudantes e um 
docente dos Departamentos de Engenharia Mecânica 
(Dinarte Abreu, Eduardo Farinha, Luís Marques,
Nuno Gomes, Rodolfo Mouta e Tiago Nunes 
– Capitão da Equipa) e de Engenharia Electrotécnica 
(António Pires – Piloto, Marco Santos e Nuno 
Rodrigues – Docente). •

Equipa “ESTG Cargo 2”, premiada com o 3.º lugar    
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Estudantes

De entre os 9 876 estudantes 
que frequentaram o IPL, 
no ano lectivo 2007/2008, 
20 (17 estudantes do ciclo 
de estudos de licenciatura  
e três de Cursos de 
Especialização Tecnológica) 
receberam uma Bolsa 
de Mérito, no valor de 
2.250 euros, pelo bom 
aproveitamento escolar.
João Ari Teixeira, estudante 
do 1.º ano, do Curso de 

Tradução e Interpretação de 
Português/Chinês-Chinês
/Português, da Escola 
Superior de Educação e 
Ciências Sociais, 
e Filipe André Baptista, 
do 1.º ano do Curso de 
Especialização Tecnológica 
de Instalação de Redes e 
Sistemas Informático, foram 
os melhores alunos com 
17,833 e 17,967 pontos de 
média, respectivamente. •

bolsas de Mérito

20 estudantes do IPL premiados
por aproveitamento escolar excepcional

bolsas de Mérito
As Bolsas de Mérito, co-financiadas pelo 
Fundo Social Europeu (FSE) e pelo 
Estado Português no âmbito do Programa 
Operacional de Potencial Humano (POPH), 
pretendem distinguir estudantes com um 
aproveitamento escolar excepcional no ano 
lectivo anterior ao da atribuição da bolsa.  

Os ex-estudantes do IPL titulares do grau de licenciado ou 
de mestre que, no período de 24 meses após a obtenção 
do grau, se encontrem a realizar estágio profissional para 
o exercício de uma profissão, beneficiam dos mesmos 
direitos que são reconhecidos aos estudantes matriculados 
no IPL. • 

Direitos e benefícios
Aqueles ex-estudantes podem inscrever-se no IPL, 
sem pagar qualquer propina ou outros encargos, 
beneficiando de:

• Um cartão de identificação do IPL;

• Acesso à acção social nos mesmos termos que os   
 estudantes do IPL, nomeadamente, os serviços de saúde, 
 infantário, cantina e bar;

• Uma eventual atribuição de bolsas de estudo, nos termos 
 legalmente fixados para os estudantes do ensino superior;

• O acesso aos recursos do IPL, nomeadamente,   
 bibliotecas, recursos informáticos, nos mesmos termos 
 em que acedem os estudantes; 

• Inscrição em unidades curriculares isoladas de graduação  
 ou pós-graduação, conferente ou não de grau, acções  
 de formação, ou quaisquer outras actividades de ensino,  
 formação e investigação, nas mesmas condições a que a  
 elas acedem os estudantes do IPL. •

No período de 24 meses após a obtenção do grau

Ex-estudantes do IPL com os mesmos direitos 
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Estudantes

Um grupo de mentoras da Escola 
Superior de Educação e Ciências 
Sociais (ESECS) propôs, além do 
habitual acolhimento aos caloiros, um 
programa de actividades de integração 
dos estudantes do 1.º ano – “SAPE(IN)
Caloiro” – desenvolvido em articulação 
com a Associação de Estudantes, 
Comissão de Praxe e em parceria com 
outras instituições e serviços. Assim, 

fizeram parte das actividades do 
“SAPE (IN)Caloiro”:
− Um percurso pedestre por Leiria
para conhecimento de diversos locais 
de interesse geral (Serviços Médicos 
do IPL; Rodoviária, Teatro José Lúcio 
da Silva, entre outros);
− Um jantar no Campus 2 do IPL, 
conjuntamente com colegas mentores 
da Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão (ESTG), seguido de uma visita 
guiada à Biblioteca José Saramago, 
conduzida pela directora Dulce Correia; 
seguiu-se uma serenata com a 
“Trovantina”, Tuna Masculina do IPL;
− Um workshop de danças 
tradicionais europeias, dinamizado por 
Marisa Barroso, docente da ESECS. •

SAPE(IN)Caloiro – Integração de novos estudantes

SAPE
Serviço de Apoio

 ao Estudante



“Nem muito simples, nem 
demasiado complicado” 
foi o teatro-debate 
apresentado pela 
Associação USINA, no 
passado dia 21 de Outubro, 
na Escola Superior de 

Educação e Ciências 
Sociais, promovido pelo 
SAPE, no âmbito do 
“Programa Cuida-te”, 
do Instituto Português da 
Juventude. Trata-se de 
uma peça que pretendeu 

retratar situações do 
dia-a-dia relacionadas 
com a sexualidade, 
através da metodologia 
de teatro-debate, a qual 
permite uma intervenção 
directa dos espectadores 

no desenrolar dos 
acontecimentos, facilitando, 
assim, um diálogo aberto 
sobre as dificuldades de 
comunicação com que 
muitas vezes se deparam. •

Serviço de Apoio ao Estudante

SAPE reforça actividades de integração 
dos novos estudantes
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Estudantes

O SAPE tem vindo a desenvolver 
intervenção com estudantes com 
dislexia, cujos dados e informações 
permitiram a apresentação da 
comunicação, elaborada em 
articulação com o Centro de Recursos 

para a Inclusão Digital, intitulada 
“Dislexia no Ensino Superior: 
contributos do Serviço de Apoio ao 
Estudante e do Centro de Recursos 
para a Inclusão Digital do Instituto 
Politécnico de Leiria”, no I International 

Congress on Family, School and 
Society – “Special Education: From 
Theory to Practice” (EDUCARE), 
que decorreu em Julho de 2009, na 
Universidade Fernando Pessoa, no 
Porto. •

SAPE apoia estudantes 
com necessidades educativas especiais

Redução de Riscos
em Contexto Académico
Em parceria com o Centro de Respostas Integradas 
(CRI) de Leiria, e no âmbito do GIES (Grupo de 
Intervenção no Ensino Superior) do Instituto da Droga 
e da Toxicodependência, foi promovida, durante o mês 
de Abril, a formação intitulada “Redução de Riscos em 
Contexto Académico”, com o objectivo de desenvolver 
competências para envolver os estudantes num trabalho 
de prevenção de riscos e redução de danos durante a 
Semana Académica de Leiria.

técnicas de Procura de Emprego, 
Elaboração de CV’s e de Portefólios
No âmbito da sua valência de apoio psicopedagógico, o 

SAPE dinamizou, para os estudantes dos quatro campi 

do IPL, um Programa de Formação sobre Técnicas 

de Procura de Emprego, Elaboração de CV’s e de 

Portefólios, com o objectivo de optimizar as estratégias 

de procura de emprego, promotoras de uma transição e 

integração bem-sucedida no mercado de trabalho.

tutoria: moda ou necessidade ?

Face à importância das actividades de orientação tutorial 
desenvolvidas pelos docentes do Ensino Superior para 
a promoção do sucesso dos seus estudantes, o SAPE 
promoveu nos quatro campi do IPL, durante o mês 
de Abril, o workshop subordinado à temática “Tutoria: 
"moda" ou necessidade? Workshop de reflexão sobre 
finalidades e modalidades de actividade tutória”.

Parceria com Serviços de Documentação 
do IPL
Como forma de promover o desenvolvimento de 

competências de pesquisa e de estudo nos estudantes

do IPL, os Serviços de Documentação em articulação 

com o SAPE têm em curso um conjunto de sessões de 

formação focalizadas nos pressupostos e dinâmicas da 

B-On (Biblioteca do Conhecimento Online), a decorrer no 

1.º Semestre do ano lectivo 2009/2010.

Formação para Estudantes
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Cooperação 
Internacional

MObILIDADE
INtERNACIONAL

Incentivos à Mobilidade
O Governo Português aprovou recentemente a atribuição 
de uma Bolsa suplementar Erasmus, a estudantes com 
dificuldades socioeconómicas, no âmbito do Programa 
Sectorial Erasmus. Estes benefícios destinam-se a 
todos os estudantes que sejam bolseiros da Acção 
Social e usufruam de uma bolsa Erasmus atribuída pela 
respectiva instituição de Ensino Superior. •

Estágios Erasmus na Europa
As candidaturas aos Estágios Curriculares e 

Profissionais Erasmus na Europa encontram-se abertas 

de 15 a 30 de Novembro. Para se candidatar o estudante 

deverá ter uma empresa previamente localizada, ou, no 

caso das áreas tecnológicas, para a Europa e países 

terceiros, o estudante deverá consultar a base de dados 

pré-existente com empresas parceiras. •

Apesar de ainda se 
encontrarem abertas as 
candidaturas ao 2.º semestre 
do ano lectivo 2009/2010, 
está prevista a chegada de 
mais de 200 estudantes 

Erasmus ao IPL, 
principalmente provindos 
de países como Espanha, 
Polónia, Turquia, Eslováquia 
e Letónia. Para os cerca de 
100 estudantes enviados pelo 

Instituto, os países de destino 
preferidos são sobretudo, 
a Espanha, Itália, Polónia e 
República Checa. •

Programa LLP/Erasmus – 2009/2010

IPL prevê receber mais de 200 estudantes Erasmus
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Cooperação
 Internacional

Desde o dia 4 de Março 
que os estudantes do IPL 
podem realizar mobilidade 
com a Universidade de São 
Paulo (USP), no Brasil,  

 

classificada entre as 500 
melhores Universidades do 
Mundo, ocupando o  
150.º lugar, no ranking 
do Institute of Higher 

Education Shanghai Jiao 
Tong University, criado 
em 2003 (um dos mais 
importantes da área). Ao 
abrigo deste acordo, já se 
encontram no IPL quatro 
estudantes da Universidade 
de São Paulo, desde 14 
Setembro. Vinícius Cataldi 
é um deles. Estudante 
de Gestão Ambiental, na 
Escola de Artes, Ciências 
e Humanidades da USP, 
está a frequentar algumas 
unidades curriculares 
dos cursos de Energia e 
Ambiente, e Contabilidade 
e Finanças da Escola 

Superior de Tecnologia e 
Gestão (ESTG). Escolheu 
Portugal pela língua, e o IPL 
pelos cursos ministrados. 
No que concerne ao 
ensino, Vinícius considera 
a formação no IPL “mais 
técnica, se comparada 
com o da USP”. No geral, 
Vinícius admite que tem sido 
«óptima experiência», onde 
tem tido a oportunidade 
de se relacionar com 
pessoas de toda a Europa, 
principalmente, com outros 
estudantes Erasmus. •

Estudantes da universidade de São Paulo no IPL

Vinícius Cataldi, estudante da Universidade de São Paulo, entre colegas

A aposta do IPL no 
relacionamento com o 
Brasil tem já oito anos, com 
a assinatura do protocolo 
com a UNIVATES – Centro 
Universitário do Brasil, em 
2001. Hoje, são oito os 

intercâmbios firmados, com 
acordos com a Fundação 
Universidade do Sul de 
Santa Catarina (UNISUL), 
Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro 
(PUC-RIO), Faculdades 

Integradas do Brasil 
(UNIBRASIL), Universidade 
Federal de Pernambuco 
(UFPE), Universidade 
Estadual de Maringá (UEM), 
e recentemente com a 
Universidade de São Paulo 

(USP), e com a FEEVALE. 
Este ano lectivo dez 
estudantes do IPL, rumaram 
ao Brasil e 23 atravessaram 
o Atlântico até Leiria. •

No âmbito de programas de mobilidade

brasil envia 23 estudantes para o IPL este ano

«Desde que soube que tinha 
sido seleccionada comecei a 
fazer planos: o contacto com 
outra cultura e a experiência 
de gerirmos a nossa própria 
vida, foram alguns dos pon-
tos a favor. No entanto queria 
mais! Além dos estudos es-
tou a estagiar há dois meses 
num dos melhores escritórios 
de advocacia da região. 
Sinto-me bem. É fantástico. 
O meu intercâmbio? Sem 
dúvida uma experiência única 
na vida».

Ana Costa
Solicitadoria, ESTG. 

Em mobilidade 
na UNIVATES, em 
Lajeado, no Brasil

«Sou uma pessoa com von-
tade de viver desafios e de 
trocar experiências. Por essa 
razão escolhi fazer mobili-
dade. Hoje faço um balanço 
extremamente positivo. Não 
é uma experiência igual para 
cada pessoa que a vive, mas 
considero-a tão rica e com 
tanto crescimento a tantos 
níveis, que cada pessoa se 
verá a crescer intelectual, 
cultural e academicamente, 
conseguindo uma visão mais 
abrangente do mundo.»

Joel Mendonça
Engenharia 
Informática,  ESTG. 

Em mobilidade 
na UNIVATES, em 
Lajeado, no Brasil, 
em 2008/2009

Diário de bordo de estudantes do IPL
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Unidade Orgânica Nome Instituição de Destino País Período de Mobilidade

Mobilidades de Ensino

Escola Superior de Educação e Ciências Sociais Pedro Carvalho da Silva University of Gdansk Polónia 25 a 31 de Maio

Escola Superior de Tecnologia e Gestão Blandina Oliveira Hogskolen I Hedmark Noruega 7 a 11 de Setembro

Escola Superior de Tecnologia e Gestão Elisabete Fernanda Mendes Duarte
Katholieke Hogeschool Zuid-West-
Vlanderen

Bélgica 23 a 27 de Março

Escola Superior de Artes e Design Luísa Barreto Libera Università di Bolzano Itália 20 a 24 de Abril

Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar Paulo Jorge dos Santos Almeida
HAAGA-HELIA University of Applied 
Sciences

Finlândia 18 a 25 de Maio

Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar Rui Pedrosa Slovak University of Agriculture Eslováquia 15 a 19 de Junho

Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar Susana Mendes Università del Salento Itália 15 a 19 de Junho

Mobilidadades de Formação – Docentes

Escola Superior de Tecnologia e Gestão Pedro Custódio
Institute of Polymer Mechanics, 
University of Latvia

Letónia
31 de Agosto a 4 de 
Setembro

Escola Superior de Tecnologia e Gestão Eunice Sandra Gomes de Oliveira University of Nottingham Reino Unido 24 a 29 de Agosto

Escola Superior de Artes e Design Pedro Campos Rosado Edinburg College of Art Reino Unido 11 a 15 de Maio

Escola Superior de Artes e Design
José Eduardo Nunes Leitão 
Machado

ENSAD – École Nationale Supérieure 
dês Arts Décoratifs

França 17 a 23 de Maio

Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar Roberto Gamboa University of Oxford Reino Unido
30 de Junho a 5 de 
Julho

Mobilidades de Formação – Funcionários não-docentes

Escola Superior de Artes e Design Sandra Ferreira Taurino University of Ljubljana Eslovénia 1 a 5 de Junho

Escola Superior de Artes e Design Maria Eduarda Abrantes Kunsthogskolen i Bergen Noruega 11 a 15 de Maio

Escola Superior de Artes e Design Paulo Costa Kunsthogskolen i Bergen Noruega 11 a 15 de Maio

Serviços Centrais Naide Martins Vilnius Gediminas Technical University Lituânia 7 a 11 de Setembro

Serviços Centrais Sónia Grabulho
Faculdad de Derecho, Universidad de 
Extremadura

Espanha
31 de Agosto a 4 de 
Setembro

Mobilidade

Durante o ano lectivo 
2008/2009, o IPL enviou 
sete docentes, das Escolas 
de Educação e Ciências 
Sociais (ESECS), Tecnologia 
e Gestão (ESTG), Artes e 
Design (ESAD.CR) e Turismo 
e Tecnologia do Mar (ESTM) 
em Mobilidades de Ensino, 

e cinco em Mobilidades 
de Formação.
Pela primeira vez, o IPL 
abriu candidaturas a 
mobilidade de formação, no 
ano lectivo de 2008/2009 
para os seus funcionários 
não-docentes. Três 
funcionários não-docentes 

da ESAD.CR e dois dos 
Serviços Centrais do IPL 
puderam estar uma semana 
em formação, em países 
como a Noruega, Eslovénia, 
Lituânia e Espanha.
Para Naide Martins, 
do Gabinete de 
Mobilidade e Cooperação 
Internacional do IPL, da 
experiência destacou-se 
a «boa recepção pelos 
colaboradores da Vilnius 
Gediminas Technical 
University, na Lituânia», 
onde pode verificar que a 
«realidade laboral é, em 
muitos aspectos semelhante 
à do IPL». 
Já Sónia Grabulho, jurista 
da Direcção de Recursos 
Humanos do IPL, lembrou 

as diferenças «ao nível dos 
regimes legais aplicados 
à Administração Pública, 
apesar da proximidade 
geográfica entre Portugal e 
Espanha». Da mobilidade 
na Faculdade de Direito, 
da Universidade da 
Extremadura, em Espanha, 
Sónia Grabulho lembra 
que «não houve más 
experiências na minha 
estadia em Espanha», pelo 
contrário, «a mobilidade 
que usufrui permitiu-me 
conhecer um sistema 
organizativo diferente, com 
metodologias distintas, das 
adoptadas no IPL e que, 
em certos pontos, será 
mais adequado à nossa 
realidade», sublinhou. •

LLP/Erasmus

Docentes e não-docentes do IPL em mobilidade

Naide Martins (à esquerda) em mobilidade na Lituânia
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biblioteca 
 José Saramago

ACtIVIDADES 
CuLtuRAIS
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base Aérea de Monte Real comemorou 50 anos no IPL

Foi com uma exposição comemorativa e um ciclo de cinco 
Conferências no IPL que a Base Aérea de Monte Real 
quis assinalar o seu 50.º Aniversário. O objectivo foi o de 
aproximar e promover a convivência entre aquela entidade 
militar e a comunidade académica do Instituto bem como 

da sociedade civil, uma vez que as iniciativas eram de 
livre acesso. As conferências, realizadas a 13, 14 e 15 de 
Outubro tiveram lugar no Campus 1: “Os conflitos dos 
últimos 25 anos”, pelo Professor Doutor Luís Moita, e no 
Campus 2: “A Tendência para a Privatização da Violência”, 
pelo General Pedro Pezarat Correia e “Estratégias 
Diferentes na Guerra contra o Terrorismo“ pelo doutor 
Luís Tomé, na Biblioteca José Saramago; “Investigação 
e Desenvolvimento Tecnológico” pelo Tenente Coronel 
Passos Morgado e “Engenharia de Apoio aos Sistemas de 
Armas/Programa de Modificação dos Aviões e Motores 
F16” pelo Tenente Coronel Pedro Salvada, na ESTG. A 
todas as conferências assistiram diversos militares da BA5 
além de estudantes, docentes e investigadores do IPL. 
Uma exposição comemorativa fotográfica do jubileu da BA5 
esteve patente na Biblioteca José Saramago de 6 a 16 de 
Outubro. • 

Coronel Joaquim Borrego (BA5), João Paulo Marques (IPL) e Luís Moita

A propósito das Eleições 
Europeias, a Representação 
da Comissão Europeia em
Portugal lançou em Janeiro, 
na sede da Reunião Anual 
de Redes de Informação 

Europeia, uma acção a nível 
nacional de sensibilização dos 
cidadãos para as questões 
europeias. Esse desafio foi 
também colocado ao Centro 
de Documentação Europeia 

do IPL, sedeado na Biblioteca 
José Saramago, em parceria 
com outras entidades, 
que colaborou com duas 
iniciativas: uma exposição, 
“Portugal Europeu – Meio 

Século de História”, e um 
debate “Cidadania Europeia: 
votar de cinco em cinco 
anos ou mais do que isso?”, 
organizado por João Poças 
Santos, docente da ESTG. •

IPL promove cidadania europeia
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Actividades Culturais
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Em Leiria

Exposições e Livros apresentados 
na biblioteca José Saramago
Os Serviços de Documentação do IPL, no âmbito do seu programa anual de actividades 
culturais, realizaram um conjunto de iniciativas culturais na Biblioteca José Saramago 
(Leiria) dirigidas à comunidade académica e à comunidade em geral. •

De 16 a 30 de Junho 
Esteve patente a exposição 
colectiva “Reflexos & 
Sensações” das alunas 
da Academia de Cultura e 
Cooperação de Leiria. Uma 
exposição comemorativa 
dos seus 10 anos ao 
serviço da promoção da 
Cultura.

2 de Abril 
A propósito do Dia 
Internacional do Livro 
Infantil, as crianças do 
infantário dos Serviços de 
Acção Social do IPL foram 
à Biblioteca José Saramago 
ouvir um conto e interagir 
com livros.

De 15 a 29 de Maio 
Esteve patente a exposição 
de pintura “Lendas de Leiria”
de Mateus Delgado.

24 de Junho 
Foi apresentado o livro 
Demanda, Deriva, 
Desastre: os três dês do 
Acordo Ortográfico de 
Francisco Miguel Valada, 
ex-estudante e ex-docente 
da ESTG na área da 
Tradução. A apresentação 
da obra, editada pela 
Textiverso, esteve a cargo 
da Professora Maria de 
Lurdes Godinho (ESTG).

13 de Outubro 
Foi apresentado o livro 
Manual de Introdução 
ao Direito: interno e 
internacional da autoria 
de Luís Barbosa Rodrigues 
(docente da ESTG e 
advogado), editado pela 
Media XXI. A apresentação 
esteve a cargo de Luciano 
de Almeida, professor e ex-
-presidente do IPL.

De 17 de Setembro
a 2 de Outubro 
Esteve patente a exposição 
multissensorial de pintura 
“Olha por mim”, de Mirtilo 
Gomes. O conjunto de 
38 telas esteve também 
acessível a pessoas 
invisuais através de áudio- 
-descrição em MP3 e 
percurso táctil.
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Parcerias

PROtOCOLOS
DE COOPERAçãO

O IPL reforçou as relações 
de intercâmbio com 
universidades brasileiras. 
Com a assinatura, durante 
o ano de 2009, de acordos 
com a Universidade de 
São Paulo e a Associação 
Pró-Ensino Superior em 
Novo Hamburgo – ASPEUR, 

do Centro Universitário 
FEEVALE, somam-se 
agora oito as universidades 
brasileiras com quem o IPL 
mantém um protocolo de 
cooperação internacional. •

universidade de S. Paulo e FEEVALE

IPL reforça intercâmbio com o brasil

Miguel Jerónimo (SAS/IPL), Paula Cundari e Fernando da Cunha

(FEEVALE), Nuno Mangas (IPL), Argemi de Oliveira (ASPEUR)universidade de S. Paulo
Através do protocolo estabelecido entre o IPL 
e a Universidade de S. Paulo, a 4 de Março, as 
instituições promoverão o intercâmbio de não 
docentes, docentes, investigadores, estudantes de 
Pós-Graduação e estudantes de Licenciatura.

Centro universitário FEEVALE
Assinada a 21 de Outubro, a cooperação bilateral 
com o Centro Universitário FEEVALE promove o 
desenvolvimento de pesquisas e outras actividades 
académicas e culturais, o intercâmbio de docentes, 
investigadores, estudantes, e a troca de informações 
e publicações académicas.

são agora oito as universidades 
brasileiras com quem o IPL mantém um 
protocolo de cooperação internacional. 
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 Protocolos 
 (Condições Especiais IPL)

Data de assinatura

Roda de Ideias
21 de Setembro de 
2009

Luxus Club, Unipessoal, Lda Maio de 2009

Decisões e Soluções 
– Consultores Financeiros

29 de Abril de 2009

Vivafit – Centros de Bem-Estar 
e Emagrecimento Unipessoal

21 de Abril de 2009

RIMEM Auto – Reparação 
e Manutenção Automóvel

6 de Março de 2009

Parcerias

O IPL celebrou, a 8 de Setembro, um protocolo com a 
Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, a partir do qual 
se estabeleceram relações de cooperação nos domínios 
do desenvolvimento da investigação e da capacidade de 
intervenção científica, cultural e técnica e da formação de 
quadros. Esta cooperação bilateral promove a colaboração 
de programas de cooperação conjunta; a cooperação 

na formação de níveis de graduação e pós-graduação, 
intercâmbio científico, pedagógico, técnico e académico; 
e o desenvolvimento de um projecto de ofertas formativas 
de 2.º Ciclo, enquadradas nos planos de desenvolvimento 
estratégico da Universidade Jean Piaget de Cabo Verde e do 
país onde se insere. •

IPL celebra protocolo para o desenvolvimento da investigação e formação de quadros

universidade Jean Piaget de Cabo Verde

Pelo protocolo celebrado, a 
8 de Julho, entre o IPL e a 
Universidad de Extremadura 
(UEX), as entidades colocam 
à disposição dos seus 
estudantes de Licenciatura 
e Mestrado um programa de 
graus duplos.
Este programa permite aos 
estudantes a obtenção de 
dois graus académicos, 

um espanhol, emitido pela 
Universidad de Extremadura, 
e um português, emitido 
pelo IPL. Para isso, 
cada entidade receberá 
estudantes da instituição 
parceira, reconhecendo 
os ECTS já frequentados 
e concluídos pelos 
estudantes. •

IPL celebra protocolo para estudantes de Licenciatura e Mestrado

universidad de Extremadura

Assinatura do protocolo celebrado entre o IPL e a UEX

 Protocolos (Cooperação Técnica e Científica) Data de assinatura

Câmara Municipal de Alpiarça 16 de Outubro de 2009

Digiwest 28 de Setembro de 2009

Associação Portuguesa de Direito de Consumo 22 de Setembro de 2009

Academia de Formadores 14 de Setembro de 2009

ECOTEC – École Superieure d’Économie et Technique de Construction 14 de Setembro de 2009

Associação Moçambicana de Jovens Contabilistas 30 de Julho de 2009

Universidade de Roehampton 22 de Junho de 2009

Conclusão Estudos e Formação 4 de Junho de 2009

Faculdade de Medicina Veterinária 
da Universidade Técnica de Lisboa (UTL) 

14 de Abril de 2009

Junta de Freguesia de Amor 8 de Abril de 2009

Criativamente 6 de Março de 2009

Mindset Consulting 13 de Fevereiro de 2009

Associação Investigação Desenvolvimento e Ciência 
e Instituto Pedagógico de Cabo Verde

24 de Janeiro de 2009

Instituto Politécnico da Guarda 15 de Janeiro de 2009

Associação para o Desenvolvimento de Leiria (ADLEI) 23 de Outubro de 2008

Câmara Municipal do Tarrafal 19 de Outubro de 2008

Outros protocolos e condições especiais

(+) Informações: www.ipleiria.pt
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Escola Superior de Educação
 e Ciências Sociais 

evidente que devesse 
também olhar para longe! 
O perigo, o desafio para 
mim, aparecia-me em cada 
pedra, em cada buraco, 
em cada palmo adiante da 
roda. Evidente mesmo é 
que tinha de vencer cada 
um desses palmos para 
chegar alguns metros mais 
adiante, sem cair. Quando 
ganhei mais confiança, o 
desafio também passou a 
residir mais longe e o olhar 
acompanhava-o — como 

consequência, a desatenção 
ao perto foi responsável por 
algumas quedas.
Compreendo hoje a 
importância de olhar quer 
para perto, quer para 
longe… e transporto-a para 
a condução da vida da 
Escola. Os desafios de cada 
minuto, de cada pergunta, 
de cada decisão, que 
preenchem o quotidiano, 
têm toda a importância, 
porque é desses pequenos 
palmos que é feita a vida 
da Escola e das pessoas 
que aí constroem a sua 
vida — alunos, docentes e 
funcionários não docentes. 
É nessa proximidade de 
participação de todos, de 
procura de melhorias a cada 
passo e em cada recanto 
que nos aproximamos do 
que queremos alcançar. 
O tempo passa e o perigo 
existe em deixarmos que 
passe, com o tempo (horas, 
dias, semanas, meses…) a 
ver os mesmos problemas. 
Por isso, a importância de 

olhar para perto. Mas o 
perto, se nos esgotar, pode 
fazer-nos perder o rumo. 
Esse rumo tem de mostrar 
outros pontos, para além 
daquele que nos preenche 
o momento, mesmo que 
esses pontos só existam 
no horizonte. São eles que 
nos marcam o rumo. Mais: 
são eles que nos permitem 
efectuar escolhas.  
O quotidiano impõe-se-nos 
pela sua urgência! Projectar 
para além dele é escolher 
um ponto no horizonte para 
onde queremos seguir. Por 
isso, a importância de olhar 
para longe. É esse olhar 
que traça o rumo e indica as 
distâncias que ainda existem 
para o que queremos 
alcançar. 
Para que o longe fique mais 
perto no horizonte deste ano 
lectivo, lancemo-nos desde 
já ao rumo traçado pela 
procura de qualidade nos 
desafios de:
— melhorar as condições de 
funcionamento dos cursos, 

motivados pelo processo de 
avaliação e acreditação, que 
se aproxima, mas sobretudo 
pelo facto de os cursos 
corresponderem, no hori-
zonte de cada estudante, a 
um projecto de vida;
— concretizar os novos 
cursos, designadamente 
de mestrado, e avançar no 
sentido de cobertura das 
diversas áreas de formação 
com cursos de mestrado;
— desenvolver os projectos 
de investigação, reforçando 
o reconhecimento científico, 
que terá de ser alcançado, 
cada vez mais, a nível 
internacional;
— participar no desenvol-
vimento da comunidade 
que colabora connosco, 
mostrando que nos valoriza 
como parceiros que quere-
mos ser.
Sei que o quotidiano, vivido 
de perto, irá ser preenchido 
por pequenos passos. Que 
eles também tornem mais 
perto o horizonte destes 
desafios! •

LuÍs BaRBEIRo
Director

ESECS
Olhar para perto 

e para longe
Uma das primeiras lições 
que recebi quando tentava 
aprender a andar de 
bicicleta é que não deveria 
olhar só para perto, para a 
frente da roda, mas também 
para longe. Não me surgiu 
de forma imediatamente
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EVENtOS 
 E PARCERIAS

ASSEMBLEIA DE 

REPRESENTANTES

• Presidente: Pedro Silva

• Secretário: Alexandre Soares

No passado dia 14 de Maio, Luís Filipe Tomás Barbeiro, 
Professor Coordenador do Departamento de Línguas e 
Literaturas, iniciou funções como director da Escola Superior 
de Educação e Ciências Sociais, tendo à sua frente um 
mandato de quatro anos. 
Luís Barbeiro apresentou como uma das suas principais 
prioridades a definição de uma estratégia para o 
desenvolvimento dos cursos da ESECS, nomeadamente 
com o estabelecimento de objectivos específicos, a criação 

de respostas para os problemas e limitações com que estes 
se deparam actualmente, a melhoria do funcionamento 
interno da instituição e a sua afirmação junto da comunidade 
externa. Na apresentação das linhas orientadoras do seu 
mandato, o novo director destacou a importância destas 
acções «na medida em que os cursos serão proximamente 
objecto de avaliação/acreditação, implicando medidas 
para reforçar a sua qualidade.». Para além da estratégia 
de desenvolvimento dos cursos, Luís Barbeiro lançou para 
este mandato alguns princípios orientadores, destacando-
-se o incremento da participação e contribuição de toda a 
comunidade académica para as soluções do dia-a-dia da 
Escola; a melhoria das condições pedagógicas, de trabalho 
e de segurança; a simplificação de procedimentos; a efectiva 
articulação entre os diferentes órgãos dirigentes da ESECS; 
e a valorização do projecto da Escola, no quadro do IPL. 
A nova equipa directiva composta por Luís Barbeiro 
(director), Rui Matos e Edgar Lameiras (subdirectores), vem 
dar lugar ao anteriormente designado “Conselho Directivo” 
presidido por José Manuel Silva, o qual era coadjuvado 
pelas vice-presidentes Graça Fonseca e Isabel Rebelo. •

ESECS elege novo director

Tomada de posse de Luís Filipe Barbeiro

DIRECÇÃO

• Director: Luís Filipe Barbeiro

• Subdirector: Rui Matos

• Subdirector: Edgar Lameiras

CONSELHO
TÉCNICO-CIENTÍFICO

• Presidente: Cristina Nobre

• Secretário: José Carlos Marques

CONSELHO PEDAGÓGICO

• Presidente: Maria Graça   
 Poças Santos

• Secretário: Ângela da Mata

Órgãos de Gestão eleitos na ESECS
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A Escola Superior de 
Educação e Ciências Sociais 
(ESECS) e o Centro de 
Recursos para a Inclusão 
Digital (CRID), do Instituto 
Politécnico de Leiria, 
promovem uma Exposição 
temporária Comemorativa 
do Bicentenário do 
Nascimento de Louis Braille.
A exposição estará patente 
ao público no átrio do 

Edifício B da ESECS, 
desde 19 de Outubro até 
17 de Novembro, das 8h às 
00h (de segunda a sexta-
-feira) e das 8h às 19h (aos 
sábados). A exposição tem 
como principal objectivo 
dar a conhecer a vida e 
obra de Louis Braille, assim 
como sensibilizar toda a 
comunidade académica e 
social para a problemática 

da cegueira. Em 2009 
comemora-se o bicentenário 
do nascimento de Louis 
Braille que, perdendo a 
visão aos três anos de 
idade, criou o método de 
leitura e escrita para cegos, 
conhecido como “Sistema 
de Escrita e Leitura Braille”.
Esta exposição conta com o 
apoio da Biblioteca Nacional 
de Portugal. •

Até 17 de Novembro na ESECS

bicentenário de Louis braille em exposição

No âmbito de uma 
iniciativa promovida pela 
administração das empresas 
Equicomplex, Equiflow, 
Liz On-Line e Publicenso 
(Conselho Estratégico Lena 
Turismo e Serviços – Grupo 
Lena), foi assinado um 
protocolo entre estas 

empresas, a Escola Superior 
de Educação e Ciências 
Sociais e o Centro de 
Recursos para a Inclusão 
Digital (CRID) do Instituto 
Politécnico de Leiria.
Este protocolo permitirá que 
a revista “Okzigénio”, seja 
impressa em Braille no CRID 

e distribuída a nível nacional 
a pedido da comunidade 
cega.
Esta acção visa tornar 
acessível a comunicação 
institucional periódica 
destas empresas, junto 
de uma população 
que frequentemente é 

esquecida. 
No futuro, espera-se 
que este projecto 
possa ser alargado a 
outros instrumentos 
de comunicação 
corporativa das empresas, 
nomeadamente brochuras 
institucionais e catálogos. •

CRID promove responsabilidade social

Presença na Mostra de Inovação tecnológica
O Centro de Recursos 
para a Inclusão Digital 
esteve representado no 
MIT – Mostra de Inovação 
Tecnológica, iniciativa 
promovida pelas empresas 
Equicomplex, Equiflow e Liz 
On-Line, em parceria com a 
Cisco e a LG, e que trouxe a 
Leiria o futuro da tecnologia.
Nesta exposição, todos 

os presentes puderam 
ver in loco as mais 
recentes novidades do 
mundo tecnológico, em 
termos de equipamentos 
e software, contando 
com o acompanhamento 
e aconselhamento dos 
técnicos presentes.
O CRID marcou a sua 
presença, no dia 20 

de Outubro, com a 
apresentação do “My Tobii”. 
Trata-se de um sistema 
inovador de acesso ao 
computador unicamente 
através do olhar. A utilização 
desta nova tecnologia 
permite detectar com rigor 
para onde o utilizador está a 
olhar seguindo o movimento 
dos seus olhos. O sistema 

permite ainda ao utilizador 
controlar o computador 
apenas olhando para o 
ecrã. Esta técnica possibilita 
que pessoas que tenham 
movimentos muito limitados 
consigam, por exemplo, 
comunicar de uma maneira 
independente utilizando 
software de comunicação 
existente no mercado. •

boletim da Junta de Freguesia de Leiria com edição em braille

A 12 de Setembro ocorreu uma acção de divulgação do Boletim da Junta de Freguesia de Leiria “VER A CIDADE” que 
passou a ser editado também em Braille. O CRID irá colaborar na realização desta edição especial, proporcionando a um 
maior número de pessoas o acesso à informação sobre a cidade. •
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Decorreu, em Junho, a entrega dos prémios dos Concursos 
“Desafios 2009” e “Matematrix” – concursos de actividades 
de Matemática. Cerca de 70 alunos foram premiados 
nestas duas iniciativas que contaram com a participação 
de mais de 1.100 alunos das Escolas do 1.º ciclo do Ensino 
Básico. Mariana Pereira Leal (EB1 Encosta do Sol), José 
Miguel Almeida Viçoso (EBI de Santo Onofre) e Maria Azoia 
Tristão (EB1 de Mira de Aire) foram os grandes vencedores 
do concurso “Desafios”. No concurso “Matematrix” foram 
premiadas cinco equipas.
Alargar a imagem que os alunos do 1.º ciclo têm da 
Matemática, desenvolver a capacidade de resolver 
problemas matematicamente significativos e utilizar 
as Tecnologias da Informação e Comunicação e na 
dinamização de actividades educativas foram alguns dos 
objectivos destas acções. No concurso “Desafios” os alunos 
tiveram de realizar provas em fases de carácter eliminatório 
que consistiram na resolução de  vários problemas 
matemáticos. O “Matematrix” é um concurso online com 

desafios propostos semanalmente, tornando-se num 
verdadeiro jogo interactivo motivante para a aprendizagem 
da Matemática (www.matematrix.esecs.ipleiria.pt).
A organização destes concursos esteve ao cargo da 
Secção de Matemática da ESECS e contou com o apoio da 
Associação de Professores de Matemática. •

Concursos Desafios 2009 e Matematrix

ESECS premeia os melhores alunos em Matemática

Prova final do concurso “Desafios”

Uma das salas de estudo 
da ESECS foi o espaço 
escolhido pelos estudantes 
do 2.º ano do curso de 
Animação Cultural para 
a realização de uma 
exposição de trabalhos de 
expressão plástica.
Estes trabalhos, realizados 
sob a orientação da 
docente Lúcia Magueta, 
procuraram representar as 

reflexões dos estudantes 
sobre alguns temas actuais: 
a sustentabilidade, o 
consumismo, ícones da 
contemporaneidade, 
entre outros. A abordagem 
a conteúdos da linguagem 
visual, a pesquisa sobre 
obras e artistas da Arte Pop, 
a análise do documentário 
“The Story of Stuff” de Annie 
Leonard e a recolha de 

materiais foram alguns dos 
momentos que constituíram 
o processo de criação 
plástica. 
A exposição decorreu 
durante a primeira semana 
de Junho e, com esta 
iniciativa, os estudantes 
contribuíram para a 
animação de um espaço 
muito utilizado nesta altura 
do ano lectivo. •

Reflexões Plásticas em exposição

A Secção de Educação Física da ESECS promoveu nos 
dias 13 e 14 de Junho, na Praia das Paredes, o “1st Beach 
Weekend”. Esta foi uma iniciativa dinamizada por docentes 
e estudantes do curso de Desporto e Bem-Estar que teve 
por objectivo a promoção da actividade desportiva junto dos 
veraneantes. Futebol de praia, voleibol, ragueby, e tripela de 

praia (modalidade recentemente criada pelo professor Rui 
Matos), foram algumas das modalidades desportivas que o 
público, em geral, pôde praticar durante um fim-de-semana. 
Para além desta modalidade foram igualmente dinamizadas 
aulas de aeróbica, danças coreografadas, ginástica 
localizada, capoeira e body combat. •

1st beach Weekend decorreu na Praia das Paredes

Fim-de-semana desportivo atrai veraneantes
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Mais um Verão de sucesso 
na Foz do Arelho com 
o projecto Ludolândia, 
destinado a crianças dos 
três aos dez anos de idade. 
O espaço funcionou durante 
os meses de Julho e Agosto 
e foi coordenado por Miguel 
Oliveira, docente da ESECS, 
e por Joana Carvalho, 
colaboradora desta Escola. 

Este ano, o projecto apostou 
nos convidados especiais, 
proporcionando a todas 
as crianças o contacto 
com inúmeros escritores, 
pintores, escultores e 
outros profissionais em 
destaque na comunidade. 
As crianças tiveram a 
oportunidade de interagir 
com especialistas de 

diversas áreas conhecendo, 
desta forma, as suas obras 
e podendo aprender coisas 
novas, manipular diferentes 
materiais, desenvolver 
técnicas de pintura e 
escultura inovadoras, ouvir 
histórias contadas pelo 
autor, entre muitas outras 
actividades.
Este serviço de apoio às 
famílias veraneantes nasceu 
em 2003, em resultado de 
uma parceria entre a Escola 
Superior de Educação e 
Ciências Sociais do IPL 
e a Câmara Municipal de 
Caldas da Rainha. Neste 
momento é um dos eventos 
com mais impacto no plano 
de actividades da autarquia 
para a animação de Verão.
A Associação Nacional 

de Animação e Educação 
(ANAE) é responsável pela 
aplicação do projecto no 
terreno, com o apoio do 
Instituto Português da 
Juventude e do Instituto 
de Emprego e Formação 
Profissional e em parceria 
com empresas e instituições 
locais.
A equipa de trabalho foi 
coordenada por uma antiga 
estudante da ESECS, 
envolvendo ainda outros 
estudantes e ex-estudantes 
do curso de Educação de 
Infância.
Este Verão, o projecto 
registou o maior número 
de crianças e famílias dos 
últimos sete anos. •

Ludolândia – Actividades de Verão

Mais de 65 crianças por dia na Foz do Arelho

No sentido de permitir 
às crianças portadoras 
de deficiência o acesso 
a brinquedos que lhes 
possibilitem gozar da 
actividade lúdica e de 
situações de brincadeira 
com outras crianças, o 
Centro de Recursos para 
a Inclusão Digital (CRID) 
encontra-se a promover 
uma campanha intitulada 
“Mil brinquedos por Mil 
sorrisos”, apelando à 
colaboração da sociedade 
civil para a oferta de um 
brinquedo. Durante os 
próximo meses o CRID 
recolherá brinquedos 

que contenham sistemas 
electrónicos simples, 
de forma a poderem ser 
adaptados e transformados 
num “brinquedo especial”. 
O brinquedo apenas 
necessita de ter um 
dispositivo on/off (sistema 
de pilhas). A entrega dos 
brinquedos deverá ser 
efectuada na ESECS 
(Campus 1 do IPL, em 
Leiria), no espaço do CRID. 
A adaptação será efectuada 
por um grupo de estudantes 
e professores voluntários 
do Departamento de 
Engenharia Electrónica da 
ESTG, os quais dedicarão 

um pouco do seu tempo 
a contribuir para mais um 
sorriso. 
Depois de adaptados às 
necessidades de cada um, 
o objectivo será realizar 
a oferta dos brinquedos 

a diferentes instituições 
da região de Leiria e 
às Unidades de Apoio 
Especializado que recebem 
crianças com necessidades 
especiais. •

Campanha Mil brinquedos por Mil sorrisos

Ofereça um brinquedo a uma criança especial

Iniciativa espera adaptar mil novos brinquedos

Rui Matos apresenta o livro Os Taxistas na Praia
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Ciclos de Comunicação
Escrita Criativa, Novos Media, Ética e Deontologia, Imagem 
como Discurso e Sondagem de Opinião foram os temas 
abordados entre os dias 9 e 13 de Fevereiro. A iniciativa 
contou com a participação de conhecidos profissionais da 
comunicação, nomeadamente Reinaldo Serrano e Rui do Ó, 
da SIC, e de Rui Oliveira e Costa da Eurosondagem. 

O que necessitas para o arranque 
do teu negócio?
Este foi o mote para o seminário organizado no dia 4 de 

Março, no âmbito do Programa “Poliempreende”. Nesta 

iniciativa foram apresentadas estratégias para a elaboração 

de um plano de negócio e as alternativas de financiamento 

disponíveis, nomeadamente o FINICIA Jovem. 

Intervenção Social na Infância, 
Adolescência e Velhice
Entre os dias 2 de Abril e 26 de Maio realizou-se um Ciclo 
de Seminários onde se debateram temas em torno da 
intervenção social junto de crianças e jovens em perigo, 
intervenção social em contexto escolar e sobre a violência 
contra os idosos. 

Sessão de Homenagem a Stephen Stoer
No dia 6 de Maio a ESECS foi palco da exposição sobre 

a vida e obra do investigador, tendo igualmente sido 

efectuado o lançamento do n.º 26 da Revista Educação, 

Sociedade & Culturas (Universidade do Porto), dedicada a 

Stephen Stoer. 

As linguagens artísticas e o currículo
Luis Mourão e Joana Simões foram os oradores 

convidados para a iniciativa organizada no dia 7 de Maio. 

Os professores apresentaram os temas “As artes no centro 

do currículo do 1.º Ciclo” e “Ver, ouvir e cantar”. 

Geopolítica do Petróleo e do Gás
Nuno Ventura (Universidade Técnica de Lisboa/Fundação 
Oriente) foi o orador convidado para esta conferência 
organizada pelo Curso de Relações Humanas e 
Comunicação Organizacional e pelo globADVANTAGE 
– Center of Research on International Business & Strategy, 
no passado dia 8 de Maio.

Inteligência Adaptativa nas Pessoas 
Portadoras de Deficiência
A iniciativa, realizada no âmbito do “I Ciclo de Conversas 

sobre Inteligência – Uma Odisseia de Talento Inteligente”, 

teve lugar no dia 13 de Maio e contou com oradores 

especialistas na temática da Inteligência Humana.  

Media: o poder das boas notícias
João Duarte, CEO da YoungNetwork, foi o convidado do 
Núcleo de Comunicação Social e Educação Multimédia 
para o encontro dinamizado no dia 30 de Maio.

tripela: Inovação e Criatividade no Desporto
Neste evento foram abordados os temas “Inovação e 

Criatividade no Desporto” e “Desporto e Lazer”, contando 

ainda com uma demonstração da “Tripela”. O colóquio, 

realizado no dia 8 de Junho, teve o apoio do INATEL 

– Desporto, do CIMH e da Câmara Municipal de Leiria.

João de Deus – Dois Pedagogos, uma Obra
Este foi o livro apresentado no dia 26 de Junho, da autoria 

de Cecília Varela Chá-Chá, estudante da ESECS. 

Recreative Safe Vibe 
No dia 17 de Setembro, foram apresentados os resultados 
das várias iniciativas realizadas em Leiria, Nazaré, Peniche e 
Caldas da Rainha, no âmbito do projecto que faz um alerta 
ao uso e abuso de substâncias sintéticas.
 

Monika Kopytowska
Em Setembro, a docente da Universidade de Lodz (Polónia), 

esteve na ESECS ao abrigo do programa de mobilidade 

LLP/Erasmus a dinamizar aulas abertas sobre Comunicação 

Intercultural, Estratégias de Persuasão no Jornalismo e a 

Representação dos Media nos Países Subdesenvolvidos.

O Ensino da Sociologia face 
às Reformas Educativas Actuais
O encontro decorreu nos dias 23 e 24 de Outubro e foi uma 

oportunidade para a discussão e partilha de experiências 

acerca dos problemas e desafios que as actuais reformas 

representam para o ensino da Sociologia. 

Eventos

Aconteceu na ESECS
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DOCENtES,
EStuDANtES
E FORMAçãO

Novos doutorados na ESECS

Rui Matos premiado em concursos literários
Rui Matos, subdirector da ESECS e docente do 
Departamento de Expressões Artísticas e Educação 
Física, foi distinguido, no passado mês de Julho, em dois 
concursos literários. No XII Concurso Literário da Academia 
Antero Nobre, Rui Matos obteve o 1.º lugar na modalidade 
de “Conto Curto”. Neste concurso foram recebidas 3.420 
produções de 15 países, entre os quais 255 contos. 

Os prémios foram atribuídos no dia 29 de Agosto e 
distinguiram 160 trabalhos, de 45 concorrentes 
pertencentes a oito países. 
O docente obteve igualmente o 1.º lugar no I Concurso 
Literário da Associação Nacional de Poetas e Prosadores, 
dentro da mesma modalidade, entre 46 contos 
participantes. •

Terminou o Doutoramento em 
Ciências da Educação, com a disser-
tação intitulada “Líderes e lideranças 
em Escolas Portuguesas. Trajectos 
individuais e impactos organizacio-
nais”, na Universidad de Extremadu-
ra, no dia 6 de Março de 2009.

José 
Manuel Silva

Terminou o Doutoramento em Antropologia, especialidade em 
Museologia e Património, com a dissertação intitulada “Territórios, 
patrimónios, regionalização: discursos sobre Leiria”, 
no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa,  
no dia 25 de Maio de 2009.

Fernando Paulo Oliveira Magalhães

Hugo Alexandre Lopes Menino

Terminou o Doutoramento em Ciências da Educação,
especialidade em Didáctica e Organização Escolar, 
com a dissertação intitulada “A prática pedagógica na formação 
inicial de professores do Ensino Básico”,
na Universidad de Extremadura, no dia 21 de Julho de 2009.
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No âmbito do projecto 
“U’anan – Construir 
o Desenvolvimento 
Comunitário Sustentável na 
região de Tombali  
– Ecoturismo e Cidadania”, 
resultado da parceria entre 
o Instituto Politécnico de 
Leiria e o Instituto Marquês 
Valle Flôr, Fernanda Oliveira 
(docente da ESECS) e 
Filipe Silva (docente da 
ESTM) deslocaram-se à 
Guiné-Bissau, entre os 
dias 25 de Janeiro e 5 de 
Fevereiro. Esta primeira 

deslocação tendo como 
base o turismo e a hotelaria, 
teve como principais 
objectivos o reconhecimento 
da área de incidência do 
projecto (Parque Nacional 
de Cantanhez), mais 
propriamente a Tabanca de 
Iemberém, e a identificação 
das necessidades da 
comunidade local, quer ao 
nível da formação, quer 
ao nível das estruturas 
e serviços hoteleiros a 
oferecer. Neste sentido, e 
de forma a identificar as 

necessidades formativas 
daquela população, os 
docentes realizaram um 
período de estudo e de 
observação in loco às infra-
-estruturas, aos recursos 
humanos envolvidos e a 
todo o modo operacional. 
Aproveitaram igualmente 
esta observação para 
conhecer a realidade 
cultural e social da 
comunidade de Iemberém 
de forma a poderem 
apresentar propostas de 
intervenção no domínio da 

formação hoteleira e no 
desenvolvimento daquele 
pólo turístico. •

Ecoturismo na Guiné-bissau

Docentes promovem formação em Iemberé m 

“A Educação e Turismo em prol do Desenvolvimento 
Sustentável” foi o mote para a apresentação de alguns 
dos resultados obtidos no âmbito do projecto “U’anan – 
Construir o Desenvolvimento Comunitário Sustentável na 
região de Tombali – Ecoturismo e Cidadania”. Integrado 
no âmbito do evento “Os Dias do Desenvolvimento”, 
promovido pelo IPAD – Instituto Português de Apoio ao 

 

Desenvolvimento, este seminário teve por objectivo 
apresentar conteúdos, experiências e projectos de 
boas práticas relacionados com o contexto educativo 
e o ecoturismo em Países Africanos de Língua Oficial 
Portuguesa, nomeadamente na Guiné-Bissau. 
Esta iniciativa teve lugar a 28 e 29 de Abril, no Centro de 
Congressos de Lisboa.

Projecto apresentado nos Dias do Desenvolvimento

Entre os dias 15 a 18 de Maio, os docentes Rui Matos e 
Pedro Morouço representaram a ESECS no “Sports Fest” 
2009. Este evento internacional teve lugar em Istambul 
(Turquia) e tratou-se de uma iniciativa que envolveu cerca de 

800 participantes oriundos de 20 países. 
A acção envolveu competições desportivas em diversas 
modalidades desportivas: Futebol, Basquetebol, Voleibol, 
Natação, Atletismo, entre outras. Teve lugar nas instalações 
desportivas da Universidade de Bogaziçi, onde foram 
apresentadas valências desportivas de muita qualidade 
para levar a cabo as diversas competições desportivas. No 
primeiro dia de actividade, os dois docentes constituíram 
a comitiva lusa na cerimónia de abertura dos jogos. A sua 
participação consistiu na apresentação da modalidade 
“Tripela”, inventada pelo professor Rui Matos e patenteada 
pelo Instituto Politécnico de Leiria. Neste âmbito foi 
projectado o filme promocional da modalidade e levado a 
cabo uma explicação e demonstração do jogo, utilizando 
alguns voluntários para o efeito. •

Istambul – turquia

tripela apresentada no Sports Fest 2009 
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No dia 10 de Outubro, realizou-se, no Palace Hotel de 
Monte Real, uma sessão comemorativa dos 50 anos de 
criação da Região de Turismo de Leiria, promovida pela 
entidade actualmente responsável pelos destinos do turismo  
 

na região – Entidade Regional de Turismo (ERT) de 
Leiria-Fátima. Durante este acto foram homenageadas 
algumas personalidades e instituições que ajudaram a 
fazer o percurso de afirmação nacional e internacional do 
turismo na nossa região. Graça Poças Santos, Professora 
Adjunta do Departamento de Ciências Sociais da ESECS 
e investigadora do CIID, foi uma das homenageadas. 
De acordo com a Direcção da ERT de Leiria-Fátima 
esta docente e investigadora «deu um contributo para a 
afirmação do turismo em Leiria-Fátima que merece ser 
assinalado», sublinhando também o «reconhecimento 
pelos serviços prestados ao turismo regional e nacional». 
Assim, foi-lhe conferida a distinção na categoria de 
Trabalhos de Investigação, enquanto responsável pela 
realização de diversos estudos de investigação sobre a 
região, nomeadamente sobre a especificidade do Turismo 
Religioso. •

Graça Poças Santos distinguida 
pelo turismo de Leiria-Fátima

Ana Paula Noivo (ERT Leiria-Fátima), Graça Poças Santos (ESECS/CIID),  
David Catarino  (ERT Leiria-Fátima)

No âmbito do protocolo 
existente entre o Instituto 
Politécnico de Leiria, o 
Instituto Politécnico de 
Macau (IPM) e Universidade 
de Línguas e Culturas de 
Pequim (ULCP), tendo 
por base a criação da 
Licenciatura de Tradução-
-Interpretação de Português-
-Chinês/Chinês-Português, 
decorreu entre os dias 13 

de Julho e 14 de Agosto, o 
Curso de Verão de Língua e 
Cultura Portuguesa, dirigido 
a estudantes chineses.
Esta iniciativa foi organizada 
pela ESECS e contou um 
grupo de 32 participantes.
O curso estruturou-se em 
aulas de língua e cultura, 
complementadas com 
a realização de visitas 
de estudo. Estas visitas 

levaram os participantes 
a descobrir a região 
Norte e Centro do país, 
procurando dar a conhecer 
jóias arquitectónicas e 
paisagísticas, tradições e 
costumes portugueses e, 
acima de tudo, procuraram 
proporcionar o contacto 
com as gentes de diferentes 
regiões do país. 
Foi ainda criado um espaço 

virtual de cariz social 
(http://orientemleiria.ning.
com) em que docentes e 
estudantes participaram, 
dinamizando um blogue, 
criando álbuns de 
fotografias e deixando 
registos das vivências e 
descobertas individuais e 
colectivas. •

Curso de Verão para estudantes chineses

À descoberta da Língua e Cultura portuguesas
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EMPRESAS / INSTITUIÇÕES Associação de Bem-Estar dos Parceiros | Leiria Câmara Municipal de Leiria | Leiria

37 Design | Lisboa
Associação de Melhoramentos e Bem-Estar Social 
de Santa Eufémia | Leiria

Câmara Municipal de Leiria – Biblioteca Afonso 
Lopes Vieira | Leiria

Academia Cultural e Social da Maceira | Maceira
Associação de Promoção Social, Desportiva, 
Recreativa e Cultural da Moita do Boi | Louriçal

Câmara Municipal de Óbidos | Óbidos

ACILIS –  Associação Comercial e Industrial de 
Leiria, Batalha e Porto de Mós | Leiria

Associação de Solidariedade Académico de Leiria 
Leiria

Câmara Municipal de Ourém | Ourém

ACT – Autoridade para as Condições do Trabalho 
Viseu

Associação de Solidariedade Académico de Leiria 
– Projecto Porta Aberta | Leiria

Câmara Municipal de Porto de Mós | Porto de Mós

Adecco – Direcção de Zona Centro/Sul | Lisboa Associação Novo Olhar de Leiria | Leiria Câmara Municipal de Torres Novas | Torres Novas

AE Marrazes | Leiria
Associação Portuguesa para as Perturbações do 
Desenvolvimento e Autismo | Vila Nova de Gaia

Campo Aventura – Programas de Lazer, Lda. 
Óbidos

Agência de Viagens Halcon | Batalha
Associação Propaganda – Centro Infantil Moinho 
de Vento | Batalha

Canal 4 Castilla y León | Valladolid, España

Agrupamento de Escolas D. Dinis | Leiria
Associação Social e Cultural Paradense | Caldas 
da Rainha

Casa dos Afectos | Marinha Grande

Agrupamento de Escolas da Batalha | Batalha Banco Alimentar do Oeste | Caldas da Rainha Casa Museu – Centro Cultural João Soares | Leiria

Agrupamento de Escolas da Maceira | Leiria Banco BPI  | Leiria Casa São João de Deus | Funchal

Agrupamento de Escolas de Colmeias | Leiria Banco Santander Totta | Leiria
Centro de Assistência Social a Terceira Idade e 
Infância de Sanguêdo | Sanguêdo

Agrupamento de Escolas de Marrazes | Leiria Best Travel | Leiria CAT – CRI de Leiria | Leiria

Agrupamento de Escolas de Santa Catarina da 
Serra | Fátima

Bit Xpress | Leiria
Centro de Educação Especial Rainha D. Leonor 
Caldas da Rainha

Agrupamento de Escolas Doutor Correia Mateus 
Leiria

Caixa Agrícola de Leiria | Leiria
Centro de Educação Especial, Reabilitação e 
Integração de Alcobaça | Alcobaça

Agrupamento de Escolas José Saraiva | Leiria Caixa Geral de Depósitos | Leiria
Centro de Acolhimento Temporário "Renascer Pé 
ante Pé" | Ferreira do Zêzere

Alfa Investimentos Turísticos, Lda. | Lisboa Câmara Municipal da Batalha | Batalha
Centro de Apoio Sócio Sanitário Porta Azul, 
Associação Novo Olhar | Leiria

Associação Nacional de Animação e Educação 
Caldas da Rainha

Câmara Municipal da Marinha Grande | Marinha 
Grande

Centro de Assistência Social de Tomar | Tomar

APEPI Pombal – Casa Abrigo | Pombal Câmara Municipal da Nazaré | Nazaré
Centro Distrital de Segurança Social de Leiria, 
EMAT | Caldas da Rainha

Araújo e Santos, Lda. | Nazaré Câmara Municipal de Alcobaça | Alcobaça
Centro Distrital de Segurança Social de Leiria, 
EMAT Centro | Leiria

Artebel – Artefactos de Betão, S.A. | Meirinhas Câmara Municipal de Amarante | Amarante
Centro Distrital de Segurança Social de Leiria, 
EMAT Norte  | Pombal

Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira 
Angra do Heroísmo

Câmara Municipal de Caldas da Rainha | Caldas 
da Rainha

Centro Distrital de Solidariedade e Segurança 
Social de Leiria | Leiria

Estágios 2008/2009
A ESECS agradece a todas 
as empresas e instituições 
que acolheram os nossos 
estudantes estagiários no 

ano lectivo 2008/2009. 
À semelhança dos anos 
anteriores, esta forma 
privilegiada de colaboração 

com a comunidade 
regional e com o tecido 
empresarial é um factor 
de sucesso da formação 

e da empregabilidade dos 
estudantes da ESECS. •
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EMPRESAS / INSTITUIÇÕES
Escola Sec. Eng.º Acácio Calazans Duarte 
Marinha Grande

Lar da St.ª Casa da Misericórdia | Leiria

Centro Hospitalar de Torres Vedras | Torres Vedras Estabelecimento Prisional de Leiria | Leiria Lar de Idosos – Paraíso do Sonho, Lda | Guia

Centro João Paulo II | Fátima Eventura, S.A. | Fátima Lar St.ª Isabel | Leiria

Centro Paroquial de Assistência do Reguengo do 
Fétal | Reguengo do Fétal

FACTOR H | Leiria Lar Social do Arrabal | Leiria

Centro Social e Paroquial dos Pousos | Pousos Focus | Sintra Leiria Económica | Leiria

Cercilei | Leiria Fuel TV | Amadora Leirislena | Bidoeira de Cima

CERCINA | Nazaré Fundação Batalha de Aljubarrota | Calvaria de Cima Lena Hotéis e Turismo SGPS, SA | Leiria

Cercipeniche | Peniche Fundação CulturSintra | Sintra Lewis, Global Public Relations | Londres, Inglaterra

Club In – Viagens e Turismo, Lda. | Leiria Fundação Dr. Agostinho Albano de Almeida | Ourém Lugar dos Príncipes | Marrazes

Cofina SGPS, SA | Lisboa
Fundação Manuel Francisco Clérigo
S. Martinho do Porto

Lusiaves, S.A. | Figueira da Foz

Colégio Infantil CHI-CORAÇÃO | Leiria Fundação Obra N.ª S.ª da Purificação | Fátima M&J Pestana | Funchal

Colégio Infantil Quarto Crescente | Leiria FUNFRAP – Fundição Portuguesa, SA | Aveiro Manpower Portuguesa S.A. | Leiria

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em 
Risco de Leiria | Leiria

GalloVidro, S.A. – Vidrala | Marinha Grande Matthias Schmelz, Lda. | Martingança

Comunidade Terapêutica "Encontro" | Coimbra Grupo Pestana Pousadas | Óbidos Mediaweb | Leiria

Comunidade Vida e Paz | Fátima Hallesches Ufer Meininger | Berlim Monte Prado Hotel & SPA | Prado

Confraria Nossa Senhora da Nazaré | Nazaré Hospital Distrital de Pombal | Óbidos
Montepio Rainha D. Leonor Centro de Apoio aos 
Idosos Dr. Ernesto Moreira | Caldas da Rainha

Consenso – Consultoria de Gestão, Lda | Leiria Hotéis Zénite, Empreendimentos Turísticos | Estoril Movicortes | Leiria

CPCJ | Alcobaça Hotel Center Leiria | Leiria Movijovem – Pousada da Juventude | Alvados

Creche e Jardim-de-infância "O PINÓQUIO" | Leiria Hotel Estrela de Fátima, Lda. | Fátima Museu José Malhoa | Caldas da Rainha

Creche e Jardim-de-infância do IPL | Leiria Hotel Mar e Sol | S.Pedro de Moel Newserve | Leiria

Creche Vida Plena | Leiria Hotel Moliceiro | Aveiro NML | Nazaré

CRIF Centro de Recuperação Infantil | Fátima Hotel Pombalense | Pombal Núcleo Distrital da Segurança Social | Leiria

CRIO | Ourém Hotel Rural – Quinta do Pinheiro | Nazaré O Cantinho dos Pequenos | Leiria

DDB | Lisboa Hotel Rural – Refúgio da Vila | Portel O Jardim da Isabel | Batalha

DGRS | Caldas da Rainha Hotel Vila Galé Marina | Vilamoura O Jardim dos "Fraldinhas" | Outeiros

Dianova | Torres Vedras IDT – Delegação Regional do Centro | Coimbra O Mirante | Santarém

Diário de Leiria | Leiria IDT Leiria – Centro de Respostas Integradas | Leiria O Ninho | Leiria

Digidelta Software | Leiria Instituto de apoio à Criança | Coimbra O Portomosense | Porto de Mós

Direcção Geral de Reinserção Social | Leiria Instituto Português da Juventude | Leiria O Saltitão | Leiria

E. Leclerc | Caldas da Rainha IPO – Coimbra – EPE | Coimbra Óbidos Patrimonium | Óbidos

EB 2,3 Guia | Guia James Rawes & Ca, Lda.  | Lisboa Odisseias Puras | Oeiras

Empresa das Águas do Vimeiro, S.A. | Termas de 
Monfortinho

Jardim Escola João de Deus | Leiria Orfeão de Leiria | Leiria

EPAL | Lisboa Junta de Freguesia de Leiria | Leiria Orizon – Hotel e Select | Turcifal

Equipband | Vila Nova de Poiares Junta de Freguesia dos Pousos | Pousos
Os Pimpões – Sociedade de Instrução e Recreio 
Caldas da Rainha
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EMPRESAS / INSTITUIÇÕES Quinta do Castro | Cadaval
Santa Casa da Misericórdia do Concelho de 
Oliveira do Bairro | Oliveira do Bairro

Ozono Vídeo | Minde Rádio 94 FM | Leiria SIC | Carnaxide

Pacha Tours | Leiria Rádio Clube Marinhense | Marinha Grande SIMLIS | Leiria

Panavídeo, Produções Audiovisuais e Multimédia 
Lisboa

Rádio Clube Português | Coimbra Sojormedia | Leiria

Partner Solutions – Soluções de Tecnologias de 
Informação, S. A | Cacém

REAPN – Núcleo Distrital de Leiria | Leiria Sol – Revista Tabu | Lisboa

Pensão Residencial "Rosa Mística" | Fátima Região de Leiria | Leiria Teatro José Lúcio da Silva | Leiria

Portis, SA | Lisboa Restelo Companhia Hoteleira Portuguesa | Lisboa Tinta Virtual, Lda | Leiria

Portway – Handling de Portugal, SA | Lisboa Revista Invest | Leiria Tivoli Madeira | Funchal

Prisão Escola de Leiria | Leiria Revista Visão | Paço de Arcos Touch Group | Lisboa

Promoel | Marinha Grande Ribeiro & Marques, Lda. | Caldas da Rainha Unidade de Saúde Familiar de Santiago | Leiria

PROtravel | Fátima Rota 39 – Viagens e Turismo | Leiria Vedior –  Recursos Humanos | Leiria

Provilei – Associação de Solidariedade Social
Leiria

SALVOR, S.A. | Alvor Villa Ramadas | Leiria

PSICATIVA – CRL | Porto de Mós
St.ª Casa da Misericórdia da Marinha Grande – Lar 
de Idosos | Marinha Grande 

Virtual Net | Fátima

Publicenso | Leiria
St.ª Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha 
Caldas da Rainha

Your Hotel & SPA | Alcobaça

Entre os dias 26 de Agosto 
e 18 de Setembro, 43 
estudantes provenientes 
de diferentes universidades 
europeias estiveram 
na Escola Superior de 
Educação e Ciências Sociais 
de Leiria (ESECS) a realizar 

um curso de preparação 
linguística (EILC – Erasmus 
Intensive Language Course) 
em Língua Portuguesa. 
Os jovens provenientes da 
Alemanha, Espanha, Turquia, 
Letónia, República Checa, 
Polónia, Itália, Bélgica e 

Eslováquia, para além de 
assistirem a aulas teóricas, 
realizaram actividades 
formativas online (plataforma 
de ensino a distância) e 
visitas guiadas à região de 
Leiria. O curso proporciona 
igualmente uma vertente 
cultural no sentido de dar 
a conhecer a cultura e a 
sociedade portuguesa. 
Inserido no âmbito 
do Lifelong Learning 
Programme (LLP/
Erasmus), o EILC tem por 
objectivo proporcionar uma 
preparação linguística aos 
alunos que prosseguirão 
os estudos durante um 
semestre, ou um ano, 
em instituições de ensino 

superior portuguesas.
A frequência e aprovação 
neste curso conferem uma 
certificação de nível inicial 
ou intermédio, consoante 
o grau de conhecimentos 
adquiridos. 
A aquisição de 
competências linguísticas, 
principalmente quando a 
língua em causa é uma 
das menos utilizadas e 
menos ensinadas na União 
Europeia, constitui um dos 
princípios base do EILC. •

Curso Intensivo

Estudantes Erasmus aprendem Português em Leiria

43 estudantes europeus concluem curso de português
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Em parceria com o 
Centro de Respostas 
Integradas (CRI) de Leiria, 
e no âmbito do GIES 
(Grupo de Intervenção 
no Ensino Superior) do 
Instituto da Droga e da 
Toxicodependência, 
foi promovida a acção 

de formação intitulada 
“Redução de Riscos em 
Contexto Académico”. 
Esta acção teve como 
principal objectivo 
desenvolver competências 
para o envolvimento dos 
estudantes num trabalho 
de prevenção de riscos e 

redução de danos, durante 
a Semana Académica 
de Leiria. As sessões de 
formação decorreram 
durante o mês de Abril, 
num total de 15 horas, 
tendo envolvido o grupo de 
mentoras da ESECS. 
No início deste ano lectivo, 

e no âmbito da mesma 
parceria, foi desenvolvida 
nova acção de formação 
para preparar a intervenção 
junto dos estudantes 
durante a Semana de 
Recepção ao Caloiro. •

Formação decorreu na ESECS

Sensibilização para a redução de riscos 
em contexto académico

Vai iniciar, na terceira 
semana de Novembro, a 
9.ª Edição do Curso de 
Formação Pedagógica 
Inicial de Formadores. 
Esta acção, acreditada 
pelo Instituto de Emprego 
e Formação Profissional, 
pretende dar a conhecer 
os procedimentos 
técnicos e pedagógicos 

do processo de formação, 
desenvolvendo nos 
formandos competências 
de ordem cognitiva, 
comportamental, relacional 
e pedagógica. O curso 
dirige-se a licenciados, 
estudantes finalistas, 
quadros técnicos de 
empresas, gestores e 
empresários e a todos 

aqueles que pretendam 
ministrar formação 
profissional (desde que 
detentores de qualificação 
intermédia - Nível IV).
A aprovação e frequência 
desta formação conferem 
aos formandos o Certificado 
de Aptidão Pedagógica 
(CAP). 
O formulário de inscrição 

estará disponível online em 
www.esecs.ipleiria.pt,
devendo o mesmo ser 
remetido para o Gabinete 
de Projectos desta Escola. 
Para informações adicionais 
poderá ser contactado o 
referido gabinete, através 
do telefone 244 829 419 ou 
e-mail licinia@esecs.ipleiria.
pt. •

9.a edição na ESECS

Formação de Formadores tem início em Novembro

No dia 6 de Julho, a ESECS 
e o Arquivo Distrital de 
Leiria uniram-se para a 
apresentação do livro 
Renato vai ao Arquivo. 
Realizado no âmbito 
da disciplina de Prática 
Pedagógica, leccionada 
pelos docentes Tânia 
Galeão e Carlos Leão, o livro 
foi um dos resultados do 
trabalho produzido por um 
grupo de estudantes do 1.º 
ano do curso de Educação 

Básica. A sessão contou 
com a presença da doutora 
Paula Fernandes dos 
Santos, secretária de Estado 
da Cultura, do doutor 
Silvestre Lacerda, director-
-geral dos Arquivos, doutor 
Acácio de Sousa, director 
do Arquivo Distrital de Leiria 
e Professor Doutor Luís 
Filipe Barbeiro, director da 
ESECS, entre muitos outros 
convidados. Cerca de meia 
centena de alunos do 

1.º ciclo do Colégio Rainha 
D. Leonor que se deliciaram 
a ouvir a história que relata a 
aventura de um menino que 

descobre o arquivo e suas 
múltiplas valências. •

Renato vai ao Arquivo

Alunos de Educação básica apresentam livro infantil
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No sentido de dar resposta a algumas necessidades 
formativas da comunidade académica e externa, a Secção 
de Educação Física da Escola Superior de Educação e 
Ciências Sociais, e nomeadamente o Curso de Desporto e 
Bem-Estar promovem, durante o presente ano lectivo, um 
ciclo de workshops. 
Estes acções surgem com o intuito não só de complementar 
a formação de estudantes, mas também, proporcionar à 
comunidade a oportunidade de desenvolver competências 
em diversas áreas do desporto. Está igualmente prevista 
a realização de Aulas Abertas, com uma duração de cerca 
de três horas, nas áreas de Dança, Arbitragem, Capoeira, 
Jogos Desportivos Colectivos, entre outras. As inscrições 
são limitadas, devendo ser remetidas para o Gabinete de 
Projectos da ESECS. Acedendo à página de internet http://
blogs.esecs.ipleiria.pt/desportoebemestar/ é possível 
consultar informações adicionais sobre o funcionamento 
dos workshops e condições de inscrição. •

Ciclo de workshops

Desporto e bem-Estar
promove novo plano de formação

Formação 2009/2010 
– workshops

• Futsal – Um modelo de Trabalho 

• A importância da Visão Periférica na prática  
 desportiva – da teoria à prática

• Modelagem de balões

• II Workshop Nata…Sã 

• Iniciação ao Cycling

• Treino Desportivo:
 prevenção e reabilitação de lesões

• Andebol – das AEC à competição 

• Escalada a abrir

Pelo quinto ano consecutivo, 
a Escola Superior de 
Educação e Ciências Sociais  
assume a responsabilidade 
de implementar os 
programas de formação 
contínua para professores 
do 1.º e 2.º ciclo do Ensino 

Básico do distrito de Leiria.
Estes programas continuam 
a ser uma prioridade da 
política educativa nacional, 
tendo como objectivo 
último aumentar os níveis 
de sucesso dos alunos 
nas áreas de Matemática, 

Ciências e Língua 
Portuguesa.
No presente ano lectivo, tem 
lugar um novo programa 
na área da Matemática, 
designado por Novo 
Programa de Matemática do 
Ensino Básico, tendo como 
destinatários os professores 
dos 1º e 2º ciclo do Ensino 
Básico. Neste âmbito, será 
também promovida, em 
simultâneo, formação para 
os coordenadores dos novos 
programas de Matemática, 
dos níveis de ensino do 
1º e 3º ciclo. Esta é uma 
iniciativa que resulta da 
colaboração entre a ESECS 
e a Direcção-Geral de 

Inovação e Desenvolvimento 
Curricular (DGIDC).  
Os Programas de Formação 
em Ensino Experimental 
das Ciências (PFEEC) e 
de Ensino do Português 
(PNEP), ambos destinados 
aos professores do 1.º ciclo, 
mantém-se sem qualquer 
alteração, relativamente ao 
ano lectivo anterior. •

Novas edições em 2009/2010

ESECS promove programas  
de formação contínua de professores 



52   politécnica

Escola Superior
de tecnologia e Gestão

Nesta altura, na vida do 
Ensino Superior, na do 
Instituto, e na da Escola, 
podemos reconhecer traços 
de fim/início de ciclo em 
várias frentes, já que quase 
se encontra completo o 
puzzle que tem sido toda 
a redefinição do Ensino 
Superior em Portugal nos 
últimos anos. Tenho para 
mim que se inicia, neste 
ano lectivo, um tempo mais 
calmo mas não menos 
importante, passando-
-se da fase de ruptura de 
modelos para a fase de 
consolidação e melhoria 
incremental dos modelos 
recentemente fixados. Para 
quem, como eu, vem da 
área dos sistemas, isto 
tem um nome técnico: 
passamos do regime 
transitório para o regime 
permanente.
Começando pelo geral, a 
publicação do novo (ou, 
talvez, renovado)  estatuto 
de carreira docente, põe fim 
a um longo ciclo legislativo 

de redefinição do modelo 
geral de funcionamento 
de todo o sistema. 
Entramos, assim, na última 
fase da concepção e 
operacionalização destes 
novos modos de vida 
institucional, completando 
o tal puzzle com 
regulamentação interna. 
Por outro lado, entramos 
também num tempo de 
(re)aprendizagem do que 
significa trabalhar, ensinar, 
gerir, aprender, numa 
palavra, viver no Ensino 
Superior português.  
No Instituto, algo de 
semelhante se passa. 
Completado o ciclo de 
renovação institucional 
com a entrada em pleno 
funcionamento dos 
novos estatutos e com a 
tomada de posse do novo 
presidente, entra-se num 
caminho de consolidação e 
de sedimentação de todas 
estas mudanças, algumas 
das quais têm já, até, tempo 
de aplicação suficiente 

para serem analisadas e 
adequadas, num espírito 
de melhoria contínua que 
tem sempre caracterizado a 
organização.
Na ESTG, estão prontos 
os novos estatutos, fruto 
de um logo período de 
ponderação em que 
toda a comunidade 
teve oportunidade de 
se pronunciar e em que 
estão presentes as novas 
soluções organizacionais, 
sem que se percam as boas 
práticas que vinham até 
aqui. Além disso já estão 
a decorrer as eleições 
para o novo director, o que 
também trará, seguramente, 
oportunidades novas de 
progresso. Oportunidades 
que serão potenciadas 
pelos resultados dos 
programas e do esforço de 
formação em que o corpo 
docente está envolvido, já 
que neste próximo ano e 
meio se espera um retorno 
muito evidente desse 
investimento. 

CaRLos NEVEs
Director

EStG
Regime transitório e
Regime permanente
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Perdoar-me-ão, 
seguramente, os leitores 
deste artigo, se usar este 
último parágrafo de uma 
forma  mais pessoal, 
atendendo a que será 
a última vez que aqui 
escreverei enquanto 
director da ESTG. De 
facto, depois de quase 
nove anos na direcção 
da escola, seis deles 
com a responsabilidade 
máxima, não posso deixar 
de olhar para a evolução 
da escola e sentir-me 
simultaneamente satisfeito, 
confiante e grato. Satisfeito 
pelo percurso que se fez, 

confiante pela capacidade 
que se vê na escola para 
continuar a trilhar caminhos 
de qualidade crescente e 
pessoalmente muito grato 
às pessoas que compõem 
esta comunidade, porque foi 
do seu trabalho empenhado 
e da sua capacidade 
inovadora que resultou o 
nível de desempenho que é 
reconhecido a esta Escola. 
É isto que garante, à Escola 
e, claro está, à direcção 
que resultar das eleições 
do dia 19 de Dezembro, as 
condições fundamentais 
para um futuro promissor. •

Nesta altura, na vida do Ensino 
Superior, na do Instituto, e na 

da Escola, podemos reconhecer 
traços de fim/início de ciclo em 
várias frentes, já que quase se 

encontra completo o puzzle que 
tem sido toda a redefinição do 

Ensino Superior em Portugal 
nos últimos anos.
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EVENtOS
REALIZADOS

Recitais com Ciência 
 

Resultado de um protocolo 
estabelecido entre a SAMP  
– Sociedade Artística 
Musical dos Pousos e a 

ESTG assinado a 17 de 
Fevereiro, decorreram 
nesse dia, a 22 de Abril e 
a 1 de Julho, três Recitais 

com Ciência, todos na 
Biblioteca José Saramago. 
Este projecto pretende 
introduzir a música no 
dia-a-dia do ambiente 
académico, sensibilizando 
também para a importância 
das artes no decorrer 
da vida. O Protocolo e o 
Acordo Específico foram 
assinados aquando do 1.º 
Recital que teve como tema 
“Estruturas”, no qual foram 
apresentadas obras de J. 
S. Bach, William Presser, 
entre outras. Estas obras 

foram comentadas na sua 
relação com o universo da 
Engenharia Civil. O maestro 
Alberto Roque (SAMP), o 
Professor Bruno Homem 
da SAMP e Vítor Lopes, 
docente do Departamento 
de Engenharia Civil, foram 
os intérpretes do primeiro 
Recital com Ciência. Que 
relação pode existir entre 
estruturas de engenharia 
civil e um trio de saxofones? 
Foi uma das questões 
às quais se procurou dar 
resposta. •

Recital com ciência na Biblioteca José Saramago

2.º Recital com Ciência Matemúsica 
Figuras de Chladni, problemas de Kac, … onde se cruza o 
universo matemático com a música? Que contributo podem 
os “números” dar à construção de novos instrumentos? Foi 
este o tema abordado, através do som de um vibrafone, 
timbales e outras percussões e na companhia da música 
de Heitor Villa-Lobos, Ney Rosauro, John Beck, entre 
outros. O Professor Pedro Antunes, Centro de Matemática 
e Aplicações – Instituto Superior Técnico de Lisboa, o 
Professor Sérgio Nogueira da SAMP e o Maestro Roque 
foram os intérpretes. • 

3º Recital com Ciência – bach Digital
– Computador: O compositor e cantor do 
século XXI?
Numa simbiose entre a tradição do “Quinteto de Sopros” e 
os actuais softwares musicais, pretendeu-se compreender 
como é que um computador pode compor músicas 
completas de acordo com os estilos de determinados 
compositores, utilizando ferramentas de IA. Nuno Fonseca, 
docente do Departamento de Engenharia Informática, 
comentou as obras. •
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Conferência de Fiscalidade
“Desafios da Fiscalidade, o Impacto da Contabilidade e 
Alterações Fiscais OE 2009” foi o tema da conferência 
que a ESTG acolheu a 12 de Março e que contou com o 
apoio da Direcção-Geral de Finanças, da revista “Invest” e 
do “Jornal de Leiria”. Reuniu, entre outros oradores, António 
Pedro Braga, Vieira dos Reis, João Veiga e Fernando 
Amado. Durante a conferência, foi entregue o prémio SAGE, 
no âmbito da unidade curricular de Simulação Empresarial 
(2007/2008) que distinguiu os seus melhores estudantes: 
Vítor dos Santos Gonçalves, Nuno Manuel Paulino dos 
Santos, Elsa Maria Jesuíno Peralta, Cláudia Alexandra 
Henriques Matias, Micaela Sofia Domingues Cabelo e 
Marlene de Jesus Gomes dos Santos. • 

IV Conferência Jurídica 
“Contratos de consumo e endividamento do consumidor” 
foi o tema da IV Conferência Jurídica (29 de Abril) 
que contou, entre outros, com a participação de 
Catarina Frade – Professora Auxiliar da Faculdade 
de Economia da Universidade de Coimbra, de um 
representante da Direcção-Geral do Consumidor e de um 
representante da DECO. • 

14.aªConferência de Gestão  
Os estudantes finalistas de Gestão promoveram a 14 de 
Maio a 14.ª Conferência de Gestão, este ano dedicada 
ao tema “As empresas familiares no mercado global” e 
que permitiu aos estudantes interagir com as práticas 
das empresas e perceber os seus desenvolvimentos nas 
organizações. •

bênção das Pastas  
Teve lugar a 16 de Maio, a cerimónia de entrega e bênção 
de pastas aos estudantes finalistas da ESTG. A entrega de 
pastas iniciou às 9 horas no Campus 2, seguida do cortejo 
até à Sé de Leiria, onde teve lugar  a cerimónia religiosa. •

Seminários e workshops – 27 de Maio
O Seminário da ANETIE – Associação Nacional das 
Empresas das Tecnologias de Informação e Electrónica, 
realizado a 27 de Maio, foi subordinado ao tema “Para 
além das Técnicas e Tecnologias: Competências que dão 
emprego”. No mesmo dia teve lugar outro seminário, sobre 
o tema “Redes Wireless para exterior: Aspectos técnicos e 
regulamentares” e um workshop subordinado ao tema “Nas 
trilhas de uma gramática ilocucionária: discurso, pobreza 
e identidades sociais”, proferido pela Professora Doutora 
Denise Elena Garcia da Silva (Universidade de Brasília). •

I Seminário de Informática para a Saúde  
Através do Departamento de Engenharia Informática, 
a ESTG promoveu a 26 de Maio, o I Seminário de 
Informática para a Saúde. Para além da promoção da 
discussão sobre o impacto das tecnologias de informação 
na área da Saúde, o evento pretendeu divulgar as temáticas 
específicas na área da Informática para a Saúde, como a 
Telemedicina, a Bioinformática, a Imagiologia, a Medicina 
Assistida por Computador, a Imunologia no controlo dos 
sistemas virais, dos Sistemas de Apoio à Decisão e do 
Bussiness Intelligence aplicado à Saúde. •

2.º Mat-Oeste  
A ESTG, através do Departamento de Matemática, 
organizou a 17 de Julho, o 2.º Mat-Oeste: Matemática na 
Região Oeste, dedicado ao tema das Probabilidades e 
Estatística. Neste evento, dirigido a docentes de todos os 
níveis de ensino e ao público em geral, estiveram presentes, 
enquanto oradores, os matemáticos José Paulo Viana 
(Escola Secundária Virgílio Ferreira, Lisboa), Luísa Canto 
e Castro Loura (Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa), Nuno Crato (Instituto Superior de Economia e 
Gestão da Universidade Técnica de Lisboa, e presidente 
da Sociedade Portuguesa de Matemática) e Paulo Infante 
dos Santos (Universidade de Évora, Departamento de 
Matemática e CIMA-UE). Foram ainda entregues os prémios 
da 1ª edição do “Prémio Doutor Pedro Matos”. •

2.a Conferência 6 Sigma   
O IPL, através da ESTG e a empresa Sinmetro, realizou 
a 2.ª Conferência de 6 Sigma em Portugal, sob o lema 
“O Poder do Conhecimento”. A iniciativa decorreu nos 
dias 23 e 24 de Outubro em Tomar (Hotel dos Templários). 
A 2.ª Conferência de 6 Sigma em Portugal, pioneira 
em Portugal, contou com a presença de organizações 
nacionais e internacionais que apresentaram exemplos de 
aplicação das metodologias 6 Sigma/Lean em entidades 
industriais, de ensino, saúde e em diversas áreas, tais 
como: Recursos Humanos, Segurança, I&DT no âmbito do 
Ambiente, Gestão do Conhecimento, Telecomunicações, 
Sistemas de Informação, Comportamento Organizacional 
e Empreendedorismo. A Conferência contou ainda com a 
presença de três conceituados Keynote Speakers: 
Forrest W. Breyfogle III, Andy Sleeper e Pedro Saraiva. •
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treze docentes da EStG
concluem doutoramento

Terminou o Doutoramento em 
Matemática, com a dissertação 
intitulada “Iteradas de aplicações 
do plano no plano”, na Universidade 
de Évora, no dia 15 de Maio de 
2009.

Diogo Pedro
Ferreira
baptista

Terminou o Doutoramento em 
Economia, com a dissertação inti-
tulada “Regional input-output tables 
and models: Interregional trade es-
timation and input-output modelling 
based on total use rectangular 
tables”, na Faculdade de Economia 
da Universidade de Coimbra, no dia 
29 de Abril de 2009.

Ana Lúcia 
Marto Sargento

Terminou o Doutoramento em 
Engenharia Informática, com a 
dissertação intitulada “Inductive 
Inference for Large Scale Text 
Classification”, na Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da 
Universidade de Coimbra, no dia 9 
de Março de 2009.Catarina 

Helena branco 
Simões Silva

Terminou o Doutoramento em 
Estatística e Investigação 
Operacional, com a dissertação 
intitulada “Feira dos Momentos 
– Planeamento Experimental 
e Investigação de Localização 
e Escala em Populações não 
Gaussianas”, na Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa, 
no dia 9 de Março de 2009.

João Paulo 
Oliveira Martins

Terminou o Doutoramento em 
Matemática na área de especia-
lização de Matemática Pura, com 
a dissertação intitulada “Ortogona-
lidade Múltipla para Sistemas de 
multi-índices quase-diagonais”, na 
Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade de Coimbra, no dia 
25 de Maio de 2009.

Luís Manuel 
da Silva Cotrim
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Terminou o Doutoramento 
em Estatística e Investigação 
Operacional, com a dissertação 
intitulada “Modelação Estatística 
com Misturas e Pseudo-Misturas”, 
na Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, no dia 1 de 
Abril de 2009.Miguel Martins 

Felgueiras

Terminou o Doutoramento 
em Ciências da Educação, 
com a dissertação “Cursos de 
Especialização Tecnológica em 
Portugal. Um novo modelo de 
formação pós-secundário para 
a qualificação da população 
portuguesa”, na Universidade da 
Extremadura no dia 27 de Julho 
de 2009. 

Nuno André
Oliveira Mangas
Pereira

Terminou o Doutoramento em 
Engenharia Electrotécnica, com a
dissertação intitulada “Multiscale 
Recurrent Pattern Algorithms for 
Image and Video Coding”, na 
Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade de Coimbra, no dia 
18 de Março de 2009.Nuno Miguel 

Morais
Rodrigues

Terminou o Doutoramento em 
Engenharia Informática, com a 
dissertação intitulada “Dependabili-
ty Mechanisms for Desktops Grids”, 
na Faculdade de Ciências e Tecno-
logia da Universidade de Coimbra, 
no dia 11 de Maio de 2009.

Patrício
Rodrigues 
Domingues 

Terminou o Doutoramento em 
Engenharia Electrotécnica e 
Computadores, com a dissertação 
intitulada “Soluções para Melhoria 
da Segurança Dinâmica de 
Sistemas Interligados com Grande 
Integração de Produção Eólica”, 
na Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto, no dia 10 de 
Julho de 2009.

Pedro José 
Franco
Marques

Terminou o Doutoramento em 
Engenharia Informática, com a 
dissertação intitulada “Contributions 
on Detection and Classification 
of Internet Traffic Anomalies”, na 
Universidade de Coimbra, no dia 
17 de Junho de 2009.

Sílvia 
dos Santos 
Farraposo

Terminou o Doutoramento em Ci-
ências da Computação/ Engenha-
ria Informática, com a dissertação 
intitulada “Heuristics Effectiveness 
Analysis for the radio Network 
Design Problem”, na Universidad de 
Extremadura, no dia 22 de Junho 
de 2009.Sílvio Priem 

Mendes

Terminou o Doutoramento em 
Gestão na especialidade de 
Contabilidade, com a dissertação 
intitulada “Social and Environmental 
Accounting: a case study on a 
portuguese cement company”, no 
Instituto Superior de Ciências do 
Trabalho e da Empresa, no dia 29 
de Julho de 2009.teresa Cristina

Pereira Eugénio
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três docentes da EStG distinguidas

Prémio António Flores

Paula Faria (docente 
do Departamento 
de Matemática) 
foi distinguida 

com o primeiro lugar do Prémio 
António Flores pela Comunicação 

apresentada no Congresso 
Nacional da Sociedade Portuguesa 
de Neurologia, que teve lugar de 
14 a 16 de Maio, em Albufeira. 
“Modulação da actividade 
paroxística interictal através da 
aplicação de corrente transcraniana” 
foi a Comunicação premiada entre 
117 apresentadas a concurso, 

desenvolvida no âmbito do seu 
programa de doutoramento. 
O projecto foi desenvolvido em 
co-autoria com Pedro Cavaleiro 
Miranda (docente da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa) 
e Alberto Leal (director do Serviço de 
Neurofisiologia do Hospital Júlio de 
Matos). •

Paula Faria

Neuza Ribeiro 
(docente do 
Departamento de 

Gestão e Economia) foi distinguida 
com o “Best Paper Award” na 

International Conference on 
Business and Information (BAI) 
2009, realizado em Kuala Lumpur 
(Malásia). “How happiness 
mediates the relationship between 
the perceptions of organizational 
virtuousness and affective 
commitment”, o paper premiado, 

foi feito em co-autoria com três 
professores, Arménio Rego 
(Universidade de Aveiro), Miguel 
Pina e Cunha (Universidade Nova de 
Lisboa) e Correia Jesuíno 
(ISCTE – IUL). •

Neuza Ribeiro

best Paper Award na bAI 2009

Susana Rodrigues 
(Departamento de 
Gestão e Economia) 

recebeu o prémio Global Excellence 
Award pelo trabalho desempenhado 
e dedicação como ‘Program 

Co-Chair’ na 11.ª Conferência 
Internacional Global Business and 
Technology Association (GBATA), 
realizada de 7 a 11 de Julho na 
República Checa e na qual foram 
apresentadas 457 Comunicações 
provenientes de todo o mundo. 
A docente integra o comité 

internacional que organiza o 
evento desde 2005, ano em que 
a Conferência foi preparada em 
Portugal e teve lugar na ESTG. 
Susana Rodrigues é também editora 
para a Europa do Journal of Global 
Business and Technology, o jornal da 
Conferência. •

Susana Rodrigues

Global Excellence Award da GbAtA

Ciências Jurídico-Empresariais em congresso
O I Congresso Internacional 
de Ciências Jurídico-
-Empresariais, subordinado 
ao tema “Novas Relações 

Laborais” terá ligar a 16 e 17 
de Dezembro na ESTG. No 
evento serão abordados os 
aspectos mais relevantes do 

novo Código do Trabalho. •

(+) Informações: www.cicje.ipleiria.pt
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Docentes e Livros

Pedro Assunção e Sérgio Faria, 
docentes do Departamento de 
Engenharia Electrotécnica da ESTG 

e investigadores do Instituto de 
Telecomunicações, fizeram parte 
de um  grupo de sete especialistas 
nacionais na área das comunicações 
audiovisuais, do Instituto Superior 
Técnico, da Universidade do Porto 
e do Instituto Politécnico de Leiria, 
que se uniram para escrever um 
livro sobre a temática. O objectivo 
deste livro é oferecer em língua 
portuguesa, um texto de referência na 
área das comunicações audiovisuais, 

nomeadamente em termos de 
tecnologia, normas e aplicações. 
Pretende-se que o livro possa ser 
útil, não só como texto de estudo, 
mas também como texto de consulta 
nas empresas, operadoras de 
telecomunicações e de televisão 
e fabricantes de equipamento. Foi 
editado por Fernando Pereira, reputado 
especialista mundial neste domínio. 
http://www.istpress.ist.utl.pt/
lcomunicaaoesaudiovisuais.htm. •

Comunicações Audiovisuais: tecnologias, Normas e Aplicações 

 Carlos Salema é autor do livro Uma 
Introdução às Telecomunicações com 
Mathematica, apresentado a 20 de 
Junho na ESTG. Trata-se de um livro 
com uma vasta gama de temáticas, 
desde os sistemas e redes telefónicas 
clássicas até aos rudimentos da 
teoria da informação Shannon (e sua 
aplicação à codificação), passando 

pelas clássicas modulações 
analógicas (AM, FM, outras) e pelas 
modulações digitais. Carlos Salema 
é professor, investigador e cientista 
de renome mundial, autor de ampla 
bibliografia de apoio à leccionação de 
unidades curriculares de cursos no 
domínio da Engenharia Electrotécnica 
(1.º e 2.º ciclos). •

uma Introdução às telecomunicações com Mathematica

Da autoria de Francisco Miguel Valada, 
licenciado em Tradução pela ESTG 
e pós-graduado em Interpretação de 
Conferência pela Universidade do 
Minho, Demanda, Deriva e Desastre 
– os três dês do Acordo Ortográfico 
foi apresentado pela docente Maria 
de Lurdes Godinho, a 24 de Junho na 
Biblioteca José Saramago (Campus 2
do IPL), em Leiria. Nas palavras do 
autor, «este livro não pretende atacar 
quem defende um acordo ortográfico 
para a Língua Portuguesa. Nem 

sequer pôr em causa a existência 
de um acordo, embora o resultado 
apresentado leve a pensar na crónica 
inexequibilidade do projecto. O único 
propósito deste livro é o de demonstrar 
que o instrumento em causa, o Acordo 
Ortográfico da Língua Portuguesa de 
1990, e os textos que o explicam e o 
louvam, comportam opções teóricas 
contrárias aos princípios de uma 
ortografia alfabética, resultando num 
desastre em termos práticos». •

Demanda, Deriva e Desastre – os três dês do Acordo Ortográfico

O livro Manual de Introdução ao Direito 
Interno e Internacional de Luís Barbosa 
Rodrigues, docente do Departamento 
de Ciências Jurídicas, foi apresentado 

a 13 de Outubro, na Biblioteca José 
Saramago. Teve como convidados 
o docente e ex-presidente do IPL 
Luciano de Almeida, e Paulo Faustino, 

editor da MediaXXI e também docente 
no IPL. •

Manual de Introdução ao Direito Interno e Internacional
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EStuDANtES

5.º lugar entre 133 equipas

Prémio do talent Hunt tour'09
distinguiu alunos da EStG
A equipa constituída por 
Miguel Eusébio, Ricardo 
Pedrosa, alunos do 
Mestrado de Finanças 
Empresariais (que decorre 
na ESTG) e João Guarda, 
licenciado em Gestão 
pela ESTG, ficou em 5.º 
lugar, entre 133 equipas 
concorrentes ao Prémio 
do Talent Hunt Tour'09. 
Cada membro da equipa 
recebeu, como prémio, 
1.000 euros em formação 
no Instituto Português de 
Administração de Marketing. 
De acordo com informação 
do site do concurso, 

“desde o seu início em 15 
de Maio que 133 equipas 
(seleccionadas de entre 
as mais de 900 inscritas 
no Talent Hunt Tour'09 do 
IPAM Marketing School for 
Business) com cerca de 340 
elementos participaram a 
distância, por todo o país, 
nesta competição e acção 
de formação em gestão, 
a qual visou descobrir 
os melhores talentos 
de gestão em Portugal. 
Apuradas as equipas 
para a final presencial, 
decorreu no dia 3 de 
Julho, no Chiado Center, 

Palácio Pombal em Lisboa, 
com grande intensidade 
competitiva durante cerca 
de 9 horas consecutivas. 
Os 41 participantes das 16 
equipas finalistas, lutaram 
arduamente para gerir a sua 
“empresa” e criar valor no 
mercado internacional dos 
computadores, altamente 
competitivo, tal como na 
vida real. A simulação muito 
exigente forçou em poucas 
horas a competição de 
vários anos, simulando seis 
“trimestres” de actividade. A 
luta foi intensa e o vencedor 
HQ-High 

Performance ganhou 
com resultados recorde, 
logo seguido pela Equipa 
de Lisboa da Liberty 
Seguros. A consagração 
dos vencedores efectuou-
-se pelas 19 horas com 
a presença de todos os 
Patrocinadores, meios de 
comunicação social e muito 
público, em ambiente de 
grande entusiasmo. O 1.º 
classificado obteve um 
prémio de valor superior a 
25.000 euros. No conjunto 
foram distribuídos cerca de 
60.000 euros em prémios”. • 

Os 41 participantes das 16 equipas finalistas, lutaram 
arduamente para gerir a sua “empresa” e criarem 
valor no mercado internacional dos computadores, 
altamente competitivo
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Visitas de Estudo 
Conhecer as instalações e relacionar-se directamente com 
os cursos ministrados na ESTG, é o principal objectivo 
das visitas de estudo que a Escola acolheu no último ano 
lectivo. Foram várias as escolas que visitaram a ESTG, 
procurando, desta forma, uma aproximação à realidade do 
ensino superior. Aquando da sua chegada, os alunos são 
recebidos e convidados a conhecer a Escola através de um 
filme institucional, percorrendo depois os Departamentos 
que têm mais interesse em visitar. A Escola enche-se, 
nestes dias, de alunos mais novos. •

20 de Março
Escola Secundária Sobral de Monte Agraço

8 de Maio
Escola Profissional Gustave Eiffel, Arruada dos Vinhos 

19 de Maio 
Escola Secundária D. Inês de Castro, Alcobaça

27 de Maio
Colégio Dinis de Melo, Amor, Leiria

9 de Junho 
Escola Dr. Augusto César da Silva Ferreira, Rio Maior

Fornos Solares na Escola Internacional da Covilhã 
A convite da ABAE 
e do Grupo GPS, o 
Departamento de 
Engenharia do Ambiente da 
ESTG esteve representado 
no III Encontro Eco-Escolas, 
que decorreu no dia 22 de 
Abril (Dia Mundial da Terra), 
na Escola Internacional 
da Covilhã. Este convite 
surgiu na sequência de 
colaborações regulares 
entre o DEA da ESTG e 

o Colégio Doutor Luís 
Pereira da Costa (Leiria) 
no âmbito do Conselho 
Eco-Escolas deste Colégio. 
O convite foi endereçado 
a todas as unidades 
escolares do Grupo GPS e 
estabelecimentos de ensino 
dos concelhos da Covilhã e 
do Fundão, tendo o evento 
registado uma afluência de 
cerca de 1.300 pessoas.
As actividades tiveram o 

seu início às 10 horas e o 
seu terminus às 17 horas. 
A participação do DEA 
foi assegurada através 
da dinamização de uma 
exposição e um atelier 
de fornos solares. Estes 
fornos, cuja utilização tem 
sido promovida pelo DEA 
em diversas iniciativas, 
constituem uma alternativa 
ecológica para a confecção 
de alimentos, utilizando 

a energia gratuita e 
inesgotável do sol. Durante 
o evento, foram cozinhados 
com a energia solar pizzas 
e muffins que fizeram as 
delícias dos participantes, 
que tiveram também a 
oportunidade de aprender 
a construir um forno solar, 
utilizando materiais banais 
como cartão e película de 
alumínio. •

EStG desenvolve Aplicação
para Apoio Operacional da GNR 

Uma equipa da ESTG 
apresentou, no dia 10 de 
Setembro, o Sistema de 
Apoio à Gestão Operacional 
no Comando do Grupo 
Territorial de Leiria da 
GNR, onde exemplificou 
de que forma o sistema 

pode ajudar a agilizar a 
actividade operacional 
daqueles militares. O 
sistema, desenvolvido no 
âmbito da unidade curricular 
de Projecto Informático 
do Curso de Engenharia 
Informática da ESTG, 
é uma resposta a uma 
necessidade identificada 
pelo Grupo Territorial de 
Leiria da GNR ao inovar 
e criar no Comando 
em Leiria uma Sala de 
Situação. O objectivo 

desta sala é acompanhar 
a evolução das várias 
ocorrências do Distrito 
de Leiria. A aplicação do 
software permite que essa 
informação esteja disponível 
em tempo real, de forma 
integrada e apresentada de 
forma a apoiar as decisões 
operacionais. Por exemplo, 
a geo-referenciação das 
ocorrências e dos giros 
das patrulhas é exibida 
num mapa em tempo 
real, permitindo ter uma 

visão global da actividade 
operacional no distrito.
A aplicação foi desenvolvida 
pelos estudantes Hélder 
Santo, Gabriel Frias, Luís 
Oliveira, Jorge Ferreira, 
André Pedro e Diogo 
Henriques, orientados por 
Luís Marcelino, docente 
do Departamento de 
Engenharia Informática. •
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EMPRESAS / INSTITUIÇÕES Centro Hospitalar do Oeste Norte | Caldas da Rainha Hospital Santo André, EPE | Leiria

AmbiOurém – Gestão e Manutenção de Espaços 
Verdes e Inserção – EM | Ourém

Centro Hospitalar Nossa Senhora da Conceição
Batalha

Hot Key Traduções | Vieira de Leiria

Artifofo – Equipamentos Hospitalares e 
Farmacêuticos, Lda | Leiria

Centro Regional da Segurança Social de Lisboa e 
Vale do Tejo | Santarém 

IAPMEI – Instituto de apoio às PME e à Inovação, 
IP | Leiria

ASConsult | Paredes de Coura
Consenso Global – Serviços de Tradução, Lda
Torres Vedras

Berdata – Equipamentos, SA | Pedrouços

Associação da Congregação Santa Catarina 
 – Hospital Geral da Pedreira | São Paulo

CONSULMED – Associação Nacional de resolução 
de Conflitos | Lisboa

IIfthen, Lda | Santa Maria de Lamas

Associação de Desenvolvimento Terras do Sicó 
Pombal

Dialectus – Ideias & Letras | Linda-a-Velha
Janela Digital, Informática e Telecomunicações, 
SA | Óbidos

Banco BPI, SA | Leiria
DIAS & DINIS – Soluções para Imagiologia, Lda
Seixal 

Junta de Freguesia de A-dos-Cunhados
| A-dos-Cunhados

Banco Espírito Santo, SA | Leiria Direcção de Finanças de Leiria | Leiria Junta de Freguesia de Marrazes | Leiria

Caixa de Crédito Agrícola de Cantanhede
Cantanhede

EcoChoice, SA | Lisboa Junta de Freguesia de Pombal | Pombal

Câmara Municipal de Aveiro | Aveiro Efacec – Sistemas de Gestão, SA | Carnaxide Lena, SGPS, SA | Leiria

Câmara Municipal de Ourém | Ourém Escola Secundária D. Inês de Castro | Alcobaça
Mindset – Consultoria e Sistemas
de Informação, Lda | Linda-a-Velha

Câmara Municipal de Peniche | Peniche Escola Superior de Saúde de Leiria | Leiria Philips Portuguesa, SA | Algés

Câmara Municipal de Pombal | Pombal European Parliament | Luxembourg Planimolde, SA | Marinha Grande

Câmara Municipal de Santarém | Santarém
Foz Molas – Molas para Veículos Automóveis, Lda
Marinha da Guia

PLI – Planeamento Informático, Lda | Batalha

Câmara Municipal  de Soure | Soure Gameiros Material Clínico, Lda | Leiria PT – Sistemas de Informação, SA | Lisboa

Carvalho & Bispo – Desenvolvimento de Software, 
Lda | Pombal

Geofar – Representações, Lda | Cadaval Serviço de Finanças da Batalha | Batalha

CEF – Centro de Estudos de Fátima | Fátima Glintt – Health  Care Solutions, SA | Porto 
Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento 

(SMAS) | Leiria

Centro Distrital da Segurança Social de Leiria
Leiria

GT  – Traduções, Ensino e Serviços, Lda | Leiria
Stericlin – Produtos Médico Hospitalares, Lda
Coimbra

Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE | Lisboa
Hospitais Privados Portugal – Saúde, SGPS SA
Lisboa

SUCH – Serviço de Utilização Comum dos 
Hospitais | Lisboa

Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE | Lisboa
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
Figueira da Foz 

Unidade Central de Gestão de Inscritos para 
Cirurgia de Lisboa | Lisboa

Centro Hospitalar de Setúbal, EPE – Hospital de 
São Bernardo | Setúbal

Hospital Distrital de Pombal | Pombal Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE | Guarda

Centro Hospitalar de Torres Vedras | Torres Vedras Hospital Distrital de Santarém, EPE | Santarém
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE
Matosinhos

Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, 
EPE | Vila Real

Hospital Garcia da Orta, EPE | Almada 
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE 
Portalegre

Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE | Guimarães Hospital Infante D. Pedro EPE | Aveiro

Estágios 2008/2009
A ESTG agradece a todas 
as empresas e instituições 
que acolheram os nossos 
estudantes estagiários no 
ano lectivo 2008/2009. 

À semelhança dos anos 
anteriores, esta forma 
privilegiada de colaboração 
com a comunidade 
regional e com o tecido 

empresarial é um factor 
de sucesso da formação 
e da empregabilidade dos 
estudantes da ESTG. •
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PROJECtOS
E FORMAçãO

Projecto apresentado no FItEC

Aerogerador – projecto com alunos do Secundário 
Da colaboração de docentes 
do Departamento de 
Engenharia Electrotécnica 
da ESTG com os alunos do 
12.º B da Escola Secundária 
c/3.º CEB da Batalha, no 
âmbito de Área Projecto, 
resultou a realização de 
um trabalho que teve por 
tema o vento. A equipa 
formada por Fabiana 

Gomes, Francisco 
Henriques, Inês Pragosa, 
Luís Carvalho e Rodolfo 
Gomes teve como principal 
objectivo a construção de 
um aerogerador. Parte do 
trabalho foi apresentado no 
FITEC – Fórum de Inovação, 
Tecnologia e Emprego que 
decorreu entre os dias 26 a 
29 de Março. •Alunos participantes no Projecto – Aerogerador

Projecto desenvolvido por estudantes de Informática

Rede gratuita de acesso à internet
Entrou em funcionamento a 
4 de Outubro, na freguesia 
de Memória, em Leiria, a 
rede gratuita de acesso 
à internet. É um projecto 
inédito na região. Tudo 
começou em 2006, quando 
os estudantes de 
Engenharia Informática e 
Comunicações da ESTG 

estudaram a forma de 
contornar a quase total 
ausência de banda larga na 
freguesia da Memória, bem 
como noutras freguesias 
do distrito. «Houve toda a 
preocupação para cumprir 
todos os requisitos legais 
e estamos bem abaixo 
dos máximos de radiação 

permitidos», explica António 
Pereira, docente da ESTG. 
Meia centena de habitações 
já aderiu e a rede está 
preparada para crescer. 
Basta suportar os custos de 
instalação e equipamento 
para receber a rede em 
casa (e que fica entre 140 
a 170 euros). A partir desse 

momento, o custo de 
acesso à internet é nulo para 
o utilizador. Para aceder, 
basta confirmar que o 
acesso será utilizado apenas 
para fins legais. A rede 
entre localidades funciona 
a 120Mbps e os moradores 
contam com uma rede à 
velocidade de 54Mbps. •
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Sistema de promoção de “carpooling académico” 

GotoCampus2 estimula à partilha do automóvel
 

Depois do sucesso do I Dia 
do Carpooling assinalado 
a 11 de Março deste 
ano, para sensibilizar a 
comunidade académica 
para a necessária alteração 
de comportamentos de 
mobilidade, decorreu a 
14 de Outubro o II Dia do 
Carpooling no Campus 2 do 
IPL. Neste dia, para quem 
se apresentou de automóvel, 

só foi permitida a entrada a 
veículos com dois ou mais 
ocupantes, no sentido de 
estimular e consciencializar 
as pessoas para a 
necessidade mudança de 
hábitos de mobilidade, 
fomentando a partilha do 
automóvel, minimizando 
os impactos ambientais e 
favorecendo os laços sociais 
entre os aderentes à rede 

de carpoolers, através do 
programa “GoToCampus2”, 
apresentado ao público 
naquela data na Escola. 
Este projecto consistiu 
no desenvolvimento de 
uma ferramenta online 
de gestão de percursos e 
de promoção de partilha 
do automóvel entre os 
utilizadores do campus com 
o mesmo ponto de partida 
e chegada. Trata-se de um 
instrumento que facilita o 
encontro de pessoas que se 
disponibilizem para partilhar 
o seu automóvel ou para 
quem procura “boleia”. Este 
sistema de promoção de 
“boleias” é exclusivo para 
docentes, não-docentes 
e estudantes da ESTG 
e visa reduzir o acesso 
de viaturas ao campus, 

caracterizado pela excessiva 
utilização do automóvel, 
congestionamento e 
estacionamento limitado. 
Desenvolvido no âmbito 
do projecto europeu T.aT. 
(Students Today Citizens 
Tomorrow), orientado para 
a comunidade académica 
de pólos universitários,  o 
“GoToCampus2” contou 
com o apoio voluntário 
dos estudantes de 
Engenharia Informática, 
Vítor Caneco e Marc Abreu, 
que desenvolveram a 
página www.gotocampus2.
ipleiria.pt através no qual a 
comunidade académica se 
poderá registar e ter acesso 
a informação de outros 
membros, com os quais 
possa partilhar as viagens 
de e para o Campus 2. •

Projecto t.at.

O projecto T.aT. é orientado para a comunidade 
académica dos pólos universitários, contando a nível 
nacional com a aplicação de soluções de mobilidade 
sustentável dedicadas ao Campus 2 do Instituto 

Politécnico de Leiria, entre as quais se destaca a 
implementação de um sistema de bicicletas de acesso 
gratuito e de um sistema de promoção do carpooling. 
Foi neste contexto que foi desenvolvida a iniciativa 
“Biclis|Bicicleta da Cidade do LIS”, bem como o 
projecto “GoToCampus2”. 

2.a edição Prémio Doutor Pedro Matos – 2009/2010
O IPL, através do 
Departamento de 
Matemática da ESTG, 
promove anualmente o 
“Prémio Doutor Pedro 
Matos”, cujo objectivo 
principal é fomentar a 
criatividade e o interesse 
pela Matemática e suas 
aplicações, bem como 

despontar novos jovens 
talentos. Podem candidatar-
-se ao Prémio estudantes 
do ensino secundário, 
individualmente ou em 
grupo (com o máximo de 
três estudantes). Do grupo 
pode ainda fazer parte 
um professor do ensino 
secundário, ao qual caberá 

o papel de orientador.
Este prémio distingue os 
três melhores trabalhos 
originais na área da 
Matemática. São premiados 
os estudantes autores do 
trabalho classificado em 1.º 
lugar, bem como o professor 
orientador e a escola a 
que pertencem. São ainda 

atribuídos prémios aos 
estudantes autores dos 
trabalhos classificados em 
2.º e 3.º lugares.
Na 2.ª edição deste prémio, 
a decorrer durante o ano 
lectivo 2009/2010, os 
trabalhos submetidos 
deverão ser desenvolvidos 
na área da 



Pela primeira vez na EStG

Formação na Área de Imobiliário
A ESTG promove, pela 
primeira vez, formação 
na área do Imobiliário 
destinada a todos quantos 

trabalham ou se interessam 
por esta área. Formação 
disponível: Avaliação 
Imobiliária (Outubro 2009), 

Análise de Investimento 
Imobiliário (Novembro 2009) 
e Financiamento Imobiliário 
(Fevereiro 2010). •  

SNC – Sistema de Normalização 
Contabilística
Várias edições da formação sobre o novo Sistema de 
Normalização Contabilística – SNC, com a duração de 
30 horas e a funcionar em horário laboral ou pós-laboral, 
são oferecidas pela ESTG, através do Departamento de 
Gestão e Economia. • 

Mediação de Conflitos e Mediação Familiar
A Consulmed – Associação Nacional de Resolução de 
Conflitos, em parceria com o Instituto Politécnico de 
Leiria, promovem as seguintes formações a decorrer no 
2.º semestre: Curso de Mediação de Conflitos 
(3.ª edição) e Curso de Mediação Familiar. • 

Qualidade 
A ESTG, em parceria com o Centro de Formação 
Profissional para a Qualidade (CEQUAL) promovem, 
em Leiria, diversas acções de formação na área da 
Qualidade. •

Espanhol 
Dando continuidade à formação decorrida nos últimos 
anos, a ESTG promove uma acção de formação em 
Espanhol, nos níveis A1 e A2. •
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Geometria. Para concorrer, é 
obrigatório o preenchimento 
de uma pré-inscrição online 
até ao dia 31 de Março 
de 2010. A entrega dos 
trabalhos deverá ter lugar 
até 14 de Maio de 2010.
Para informações mais 
pormenorizadas sobre 
as normas a seguir na 
execução do trabalho, 
poderá ser consultada a 
página web do prémio: 
www.premiopedromatos.
ipleiria.pt. 
Premiados da 1.ª Edição 
Na 1.ª edição, que decorreu 
durante o ano lectivo 

2008/2009, os trabalhos 
participantes foram na 
área das Probabilidades 
e Estatística. O 1.º prémio 
foi atribuído ao trabalho 
intitulado “Português e 
Matemática: evolução 
ou regressão?” realizado 
pela aluna Daniela Sofia 
Vieira Nunes da ES/3 de 
Artur Gonçalves, de Torres 
Novas, sob orientação 
da professora Maria 
Alice da Silva Martins. A 
aluna vencedora recebeu 
um prémio pecuniário 
de 972 euros, valor que 
corresponde à totalidade 

da propina fixada neste 
ano lectivo, num curso de 
1.º ciclo do IPL. A escola 
secundária recebeu uma 
placa de distinção e um livro 
de referência na área de 
Matemática. O 2.º prémio 
foi atribuído ao trabalho 
intitulado “As pausa da 
telefonista – Modelo 
Exponencial: Estudo de  um 
caso” realizado pelas alunas 
Catarina Silva, Joana Santos 
e Bruna Santos, da Escola 
Básica e Secundária de 
Ourém. Cada um dos alunos 
vencedores recebeu um 
prémio pecuniário  

de 648 euros. 
O 3.º prémio foi atribuído ao 
trabalho intitulado “Topless 
Estatístico” realizado pelos 
alunos João Campos e 
Tiago Barbosa da Escola 
Secundária Pluricurricular de 
Santa Maria Maior de Viana 
do Castelo. Cada um dos 
alunos vencedores recebeu 
um prémio pecuniário de 
324 euros. •
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Recentemente vi fotografias 
da ESAD.CR de 1997. 
Um lamaçal.
Recordei a ESTG em 
Outubro de 1995, a 
mudança do Santo Estêvão 
para o morro, um edifício 
cheio de problemas, uma 
larga centena de pingos 
de água provenientes 
das infiltrações e muita 
lama. E recordo ainda 
muitas peripécias, umas 
académicas e outras de 
gestão. Costumávamos 
dizer, naquela altura, que 
estávamos a atravessar 
uma fase pois outros 
tempos, melhores só podiam 
ser, viriam. Dois anos 
depois, a ESAD.CR vivia 
momentos semelhantes. A 
fotografia ao lado ilustra um 
pouco da história que tem 
vários capítulos. A falta de 
electricidade, salas vazias, 
equipamento pedagógico 
inexistente. Talvez, um dia, 
valha a pena recordar 
algumas e esquecer, 
de vez, outras. 

Portugal convivia então com 
a massificação do ensino. 
Essa fase passou e outras 
se lhe sucederam. 
Durante as quase já duas 
décadas decorridas, a 
ESAD.CR foi transpondo 
obstáculos e vivendo o seu 
esplendor, sem a cadência 
cíclica do nosso satélite 
natural é certo, mas antes 
num processo dinâmico 
de melhorias visíveis e 
inquestionáveis.
Hoje a ESAD.CR/IPL é uma 
referência pela qualidade 
do trabalho praticado. Mas 
(há sempre um mas…), 

estamos em fase. Naquela 
que inclui a pintura do 
edifício pedagógico 1 
e a sua climatização, 
o melhoramento 
dos laboratórios, o 
enriquecimento dos 
cursos nas suas vertentes 
pedagógica e científica 
através da formação 
avançada do seu corpo 
docente, a consolidação do 
mestrado em Artes Plásticas 
e o arranque do mestrado 
em Teatro. E, também, inclui 
a consolidação dos órgãos e 
o seu regular funcionamento 
assente em princípios 
de responsabilidade e 
participação activa dos seus 
membros.
Nesta fase, gostaria de
acentuar que o seu 
desenvolvimento decorrerá 
sob uma nova presidência 
no Instituto. Bons auspícios. 
Vislumbro que serão 
dados passos seguros no 
sentido do incremento da 
qualidade. •

ESAD.CR
A Fase 

Escola Superior
de Artes e Design
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Mostra  visa divulgar artistas ausentes do circuito comercial 

Quatro estudantes da ESAD.CR 
seleccionados para o Anteciparte '09 
O “Anteciparte” é um 
evento dedicado a finalistas 
ou jovens artistas que 
terminaram a sua formação 
há menos de dois anos 
e que estejam foram do 
circuito comercial. 
As áreas patentes na 
exposição cultural são 
a pintura, o desenho, a 
gravura, a fotografia, a 
escultura, a instalação, 
o vídeo e outros meios 

de expressão artística. 
Aqui, o jovem artista terá 
o seu trabalho exposto 
ao grande público, com a 
possibilidade de venda da 
sua obra.
O “Anteciparte” realiza-se 
em Lisboa, de 12 e 29 
de Novembro, e, no seu 
âmbito, será publicado 
também um catálogo 
bilingue que inclui a 
apresentação de cada 

artista.
O júri, constituído por 
Filipa Oliveira (curadora), 
Julião Sarmento (artista 
plástico), Luís Brito da Mana 
(coleccionador), Maria do 
Mar Fazenda (curadora) 
e Miguel Palma (artista 
plástico), seleccionou quatro 
estudantes da ESAD.CR: 
Thierry Ferreira, 
João Ferreira, Luís Plácido 
Costa e Daniel Lopes. •

Thierry Ferreira João Ferreira Luís Plácido Costa Daniel Lopes 
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“Freelines” foi o projecto vencedor do Concurso Nacional 
de Design “em Português”, promovido pela Fundação da 
Juventude em parceria com a Revigrés e os CTT – Correios, 
da autoria de Ana Carina Lourenço Cabete, estudante do 
curso de Design de Cerâmica e Vidro da Escola.
A colecção “Freelines” é composta por três padrões 
diferentes, em três combinações cromáticas, que permitem 
uma enorme diversidade de possibilidades de aplicação, 
com efeitos visuais muito distintos. Hoje, o projecto faz 
parte integrante do catálogo “Colecções de Autor” da 
Revigrés, tendo já sido divulgado em feiras internacionais da 
especialidade, como a Cevisama (em Valência, Espanha), 
a Cersaie (em Bolonha, Itália) e a Tektónica (em Lisboa). • 

A sua enorme paixão pelo 
mundo automóvel levou 
Pedro Gaspar a participar no 
concurso “Prémio Young? 
Creative? Chevrolet!” 2009. 
É, como refere o estudante, 
«o resultado de um árduo 
trabalho, que coloca à 
prova as suas capacidades» 
permitindo-lhe conquistar o 
terceiro lugar, na categoria 
de Artes Visuais, do 
concurso que, em 2008, 
o havia distinguido com o 
segundo lugar, na categoria 
de Fotografia. 
Pela segunda vez, a 
Chevrolet promoveu junto 
de escolas de toda a 
Europa, um concurso tendo 
como finalidade principal 

promover e premiar a 
criatividade e a arte de 
jovens estudantes de artes 
aplicadas. O director da 
marca em Portugal, João 
Falcão Neves, referiu: 
«O notável índice de 
participação nesta edição  
de 2009 a nível nacional, 
bem como a qualidade e 
originalidade dos trabalhos, 
são uma prova cabal da 
capacidade de iniciativa 
e da competitividade dos 
estudantes portugueses. 
Para além de estimular 
a criatividade, o talento 
e a inovação, o “Young? 
Creative? Chevrolet!” 
permite aproximarmo-nos 
das expectativas e 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

tendências dos jovens 
portugueses, bem como 
conhecer novas formas de 
interpretar e comunicar a 
marca Chevrolet. Trata-se, 
no fundo, de uma incursão 

da marca no 
mundo real onde vivem, 
sonham e trabalham as 
pessoas para as quais 
desenvolvemos os nossos 
produtos.», conclui •

Na categoria de Artes Visuais

Pedro Gaspar conquista 3.º lugar  
do Prémio Young? Creative? Chevrolet!

Projecto premiado

(fonte: Chevrolet)

Freelines vence concurso Nacional 
de Design em Português

“Freelines” (Material: porcelanato técnico |  Dimensões: 300mm x 600mm)
Ana Carina Lourenço Cabete

Hoje, o projecto faz parte 
integrante do catálogo 

 “Colecções de Autor” da Revigrés



Freelines vence concurso Nacional 
de Design em Português

Concurso Nacional de Design 
em Português
O Concurso Nacional de Design “em 
Português” visa estimular a reflexão e o 
desenvolvimento de projectos de design de 
revestimentos cerâmicos e de embalagem, 
que possam materializar-se em produtos 
com uma identidade específica, contribuindo 
ainda para a divulgação de novos talentos.
 
É dirigido a jovens residentes em Portugal, 
dos 18 aos 35 anos, com o objectivo de 
abordar o desenvolvimento de projectos 
de design no contexto da cerâmica e 
concepção de embalagens. Os projectos 
a concurso devem contemplar propostas 
coordenadas de revestimento e/ou 
pavimento e as superfícies – além de 
terem cor e grafismo – podem considerar 
a possibilidade de apreciação táctil, 
apresentando altos ou baixos-relevos 
(exemplo: texturas) que valorizem a função 
espacial do objecto. •
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Cerca de 750 jovens visitam a Escola

Dias Abertos na ESAD.CR

800
700
600
500
400
300
200
100

0

2.º Ciclo
3.º Ciclo

Outros

Acompanhantes Total

301 281

93 72

747

Com o objectivo de dar 
a conhecer a Escola e as 
suas formações a futuros 
estudantes, reforçando 
externamente a sua 
notoriedade, a ESAD.CR 
promoveu, entre Janeiro 
e Junho, os “Dias Abertos”. 
Do programa da iniciativa 
constava a recepção 
aos jovens, uma visita 
guiada e personalizada às 
instalações da Escola com 
especial incidência nas 
áreas afectas aos cursos 

de maior interesse para os 
visitantes e, depois, como 
opcional, a participação 
em workshops da Escola 
em áreas diversas como o 
teatro, a fotografia, as artes 
digitais, som e imagem, 
cinema de animação, metal, 
cerâmica, serigrafia/gravura 
e matemática criativa. 
Globalmente, a ESAD.CR
recebeu aproximadamente 
750 visitantes, provenientes 
de todo o País. •

A ESAD.CR recebeu 
aproximadamente 750 

visitantes provenientes 
de todo o país.

Participaram nos workshops dos “Dias Abertos” da ESAD.CR

Proveniência dos alunos participantes nos “Dias Abertos” 
da ESAD.CR
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“Pintura Pintura” é o título 
da exposição de Pedro 
Peixoto, estudante do 
2.º ano de mestrado de 
Artes Plásticas da ESAD.CR, 
patente de 21 de Setembro 
a 20 de Novembro de 
2009, na Antiga Casa da 
Câmara do Porto (Terreiro 
da Sé, Porto). Sobre o seu 
trabalho o autor refere: 

«esta mostra fala da relação 
com a forma de habitar 
o mundo no contexto da 
contemporaneidade. 
A pintura é uma condição 
social tão importante como 
saber ler ou ensinar. Estes 
trabalhos são estudos de 
uma reflexão sobre a relação 
do homem com a cultura e 
o que move o espectador a 

revisitar a obra». 
Pedro Peixoto nasceu há 
42 anos e é um estudante 
multidisciplinar. Poesia, 
desenho, arquitectura e 
ciências foram as principais 
áreas de interesse mas é a 
pintura a forma de 
expressão com a qual 
mais se identifica. •

Escola Superior
de Artes e Design

Fim de um percurso académico caminhando rumo à vida profissional

Finalistas expõem cerca de 200 trabalhos
A 5.ª edição da Exposição de Finalistas da ESAD.CR 
decorreu de 13 a 22 de Julho, no Campus 3 do IPL, onde 
estiveram patentes trabalhos de mais de 200 estudantes 
dos cursos finalistas de 2008/2009 da Escola. 
Uma metamorfose e simbiose de técnicas e artes ficaram 
expostas ao longo de duas semanas, levando o visitante a 
interrogar-se sobre o limite da fronteira da arte e da cultura.

Sala de finalistas do curso de Design de Cerâmica e Vidro

Almofadas em forma de caudas 
Joana Pacheco e Mário Cabrita

Organicfrommary
Ana Fatia 

Pong44 (realizado com Arduino, sensores e software) 
Carlos Leituga e Tiago Franco 

Pintura Pintura

Estudante da ESAD.CR expõe no Porto

Os estudantes trabalharam de forma 
a poderem apropriar-se de todo o 
conhecimento científico colocado à sua 
disposição, ao longo de um percurso de 
três anos, durante o qual alargaram e 
aperfeiçoaram a criatividade e cumplicidade 
com as artes. Durante a exposição, 
assistimos a uma mostra de ensinamentos 

diversificados adquiridos nas várias áreas, 
das artes plásticas ao design, da multimédia 
ao som, da imagem ao teatro. Para 
quem visitou a exposição, presencial ou 
virtualmente, pôde apreciar a qualidade dos 
trabalhos expostos, o seu nível de 
exigência e a importância do seu papel na 
vida social. •
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Pelo segundo ano consecutivo a ESAD.CR participou na Festa da 
Cerâmica, organizada pela Câmara Municipal de Caldas da Rainha 
e comissariada pelo Professor João Serra (docente da ESAD.CR). 
A iniciativa, que decorreu de 24 de Julho a 13 de Agosto na Capela 
de S. Sebastião, pretendeu apresentar à comunidade caldense e 
aos seus visitantes um conjunto de diferentes propostas no 
âmbito da produção cerâmica artística e utilitária contemporânea 
nacional e internacional.

Esta mostra visou ser uma síntese do trabalho que foi realizado 
no ano lectivo de 2008/2009 por cerca de duas dezenas de 
estudantes, no âmbito das diferentes unidades curriculares 
de Projecto, Tecnologias de Produção do curso de Design de 
Cerâmica e Vidro e também da unidade curricular de Cerâmica, 
introduzida no curso de Artes Plásticas no ano lectivo 
de 2007/2008. •

Trabalhos de estudantes do curso de Design de Cerâmica e Vidro,  

patentes na Capela de S. Sebastião (Caldas da Rainha). 

Um conjunto de diferentes 
propostas no âmbito da 

produção cerâmica artística 
e utilitária contemporânea 

nacional e internacional.

trabalhos da ESAD.CR 08/09
na Capela de S. Sebastião

Festa da Cerâmica nas 
Caldas da Rainha
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DOCENtES,
EStuDANtES 
E FORMAçãO

Em torno do conceito de “Representação“

Inscrições abertas para o 5.º Ciclo de Aulas Abertas
No 2.º semestre de 
2009/2010 vai decorrer o 
5.º Ciclo de Aulas Abertas 
promovido pelo PAR  
– Pensar a Representação. 
São aulas programadas para 
se realizarem às quartas- 
-feiras, a partir das 17 horas, 
no Auditório do Edifício 
Pedagógico 2 da ESAD.CR. 
Os temas das aulas são 
variados, enquadrando-se 
na área de investigação do  

PAR, a “Representação“. 
Todos os docentes do 
IPL, poderão colaborar, 
apresentando uma 
Aula Aberta.
No 1.º semestre de 
2009/2010, o PAR organizou 
mais um Ciclo de Cinema 
e Debate para os amantes 
do cinema, que terá lugar 
todas as quartas-feiras, de 
4/11/09 a 25/11/09, a partir 
das 17 horas, no Auditório 

do Edifício Pedagógico 1 da 
Escola. “One Week” (1920), 
4 de Novembro; 
“Dreams That Money 
Can Buy” (1947), 11 de 
Novembro; 
 “Fanny & Alexander” 
(1982), 18 de Novembro; 
 “O Sacrifício” 
(1986), 25 de Novembro;  
“Caché” (2005),
 2 de Dezembro. •

Ana Sacramento conclui doutoramento em Música

Ana Cristina Pereira Sacramento, docente de Voz no 
Curso de Teatro e subdirectora da ESAD.CR, concluiu 
o Doutoramento em Música com a Tese “Técnica de 
Canto Lírico e de Teatro Musical – Práticas de Crossover”, 
aprovada com unanimidade pelo júri. As provas públicas 
tiveram lugar no dia 15 de Setembro de 2009, na 
Universidade de Aveiro.•
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Estágios 2008/2009
A ESAD.CR agradece 
a todas as empresas e 
Instituições que receberam 

os nossos estudantes 
estagiários no ano lectivo 
2008/2009. •

EMPRESAS / INSTITUIÇÕES
Centro em Movimento | Lisboa Museu de Cerâmica de Caldas da Rainha

Caldas da Rainha

ACUREDE – Associação de Promoção Social, 
Cultural, Recreativa e Desportiva | Pombal

Edições Cine-Clube de Avanca | Avanca Museu do Chiado – Museu Nacional de Arte 
Contemporânea | Lisboa

Águas do Oeste, SA – Grupo Águas de Portugal
Gaeiras

EGEAC – Empresa de Gestão de Equipamentos e 

Animação Cultural | Lisboa
NS Projects – Oeste TV | Bombarral

António Duro Designers | Lisboa Estudios Valentim de Carvalho | Paço d’Arcos
O m|i|mo – Museu da Imagem em Movimento
Leiria

APEPO – Associação para o Ensino Profissional do 
Oeste | Caldas da Rainha

Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Nova de Lisboa | Caparica

O Som e a Fúria | Lisboa

Arizona Filmes | Carnaxide Fado Filmes | Lisboa Óbidos Patrimonium EM | Óbidos

Artemrede – Teatros Associados | Santarém Farol de Ideias (RTP Porto) | Vila Nova de Gaia Ouro-Polido, Indústria do Ouro, Lda | Alcobaça

Associação Bacalhoeiro, Colectivo Cultural | Lisboa FIAR – Centro de Arte de Rua | Palmela Porcel | Oliveira do Bairro

Associação de Desenvolvimento Social 
da Freguesia de A-dos-Negros  | A-dos-Negros

Filmes de Fundo | Lisboa PROJECTAR.SORRI | Caldas da Rainha

Associação República da Rainha e Etc, Teatro da 
Rainha | Caldas da Rainha

Fundação Centro Cultural de Belém | Lisboa Recycled Filmes | Lisboa

Áudiomatrix Lda. | Almargem do Bispo
Fundação Maria e Oliveira – Universidade Sénior de 
Alcobaça | Alcobaça

Skylight/NPE Novas Produções de Espectáculos, 
SA | Paço d’Arcos

Barreirinhas – Artefactos em Cimento | Leiria Fundibronze, Lda | Peniche Subfilmes | Lisboa 

Black n Filmes | Odivelas FX Road Light | São Julião do Tojal Teatro D. Maria II | Lisboa

Câmara Municipal da Marinha Grande
– Museu do Vidro | Marinha Grande

Galeria Zé dos Bois | Lisboa Teatro da Rainha | Caldas da Rainha

Câmara Municipal da Nazaré | Nazaré Ibertelco – Nome Códifo Green | Cabra Figa
Teatro da Terra – Centro de Criação Artística de 
Ponte de Sor, CRL | Galveias

Câmara Municipal das Caldas da Rainha 
– Pavilhão Multiusos | Caldas da Rainha

INEGI – Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão 
Industrial | Leça do Balio

Teatro O Bando | Palmelas

Câmara Municipal de Aveiro | Aveiro
Instituto Nossa Senhora da Encarnação – Externato 
Cooperativo da Benedita | Benedita

Transforma – Associação Cultural | Torres Vedras

Câmara Municipal de Coimbra | Coimbra Lâmpada Acesa – Sardinha em Lata | Pontinha TVI | Barcarena 

Câmara Municipal de Torres Vedras | Torres Vedras
Leitão & Irmão – Antigos Joalheiros da Coroa
Lisboa 

UMA IMAGEM – Produções Audiovisuais e 
Multimédia Unipessoal, Lda | Aveiro

Centro Cultural e de Congressos 
das Caldas da Rainha | Caldas da Rainha

Livraria Eterno Retorno | Lisboa
Ver – Consultores, Arquitectura e Design
Caldas da Rainha

Centro Cultural Olga Cadaval – SintraQuorum EM 
Sintra

Mar de Histórias – Produção e Informação
Vilamoura

Vista Alegre – Atlantis | Ílhavo

Espaço do Tempo | Montemor-o-Novo Zed Filmes | Coimbra
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A directora da École Supérieure d’Art et de Design de 
Reims, Claire Peillod e o professor Marc Bretillot visitaram 
a ESAD.CR com o objectivo de convidar a Escola para 
participar num Mestrado Europeu em Food Design. 
Aproveitando a presença na Escola de Marc Bretillot, um 
prestigiado designer culinário, realizou-se uma Aula Aberta 
sobre o seu trabalho e um workshop que contou com a 
participação de 30 alunos finalistas da Licenciatura em 
Design Industrial. 
Ambas as actividades foram organizadas pelo professor 
Renato Bispo, no âmbito da unidade curricular de 
Seminário, e contaram com a colaboração do professor 
Sérgio Gonçalves. 
O workshop iniciou-se com uma degustação de chocolate, 
após a qual foi pedido aos participantes que encontrassem 
uma forma adequada à experiência sensorial que sentiram. 
As propostas foram realizadas directamente em chocolate 
pelos estudantes, que aprenderam neste workshop a fazer 
a têmpera que torna o chocolate brilhante e estaladiço após 
ser aquecido.
Marc Bretillot salientou neste exercício a existência de 
alimentos cuja forma, apesar de parecer natural, não o é 
efectivamente, alertando para a importância do Design no 
desenvolvimento de produtos alimentares. •

A importância do design no desenvolvimento de produtos alimentares

Workshop em "Food Design" na ESAD.CR

Seminário e Workshop 
Captação de som para imagem
Destinado à comunidade 
académica, teve lugar a 
12 (sessão diurna) e 16 
(sessão pós-laboral) de 
Outubro, um seminário 
teórico-prático intitulado 
“Captação de som para 
imagem”, onde se 
abordaram vários temas 
relacionados com a 
problemática som versus 
imagem: a gravação 
profissional de som para 
imagem, o seu potencial 
e todo o processo físico 
e humano que envolve 

esta tarefa complexa de 
transformar a imagem 
em som, tornando o som 
um objecto visível. Como 
referem os formadores, 
Joaquim Pinto e Chris 
Price , «é imprescindível 
saber interpretar o espaço 
sonoro».
Para aprofundar a 
aprendizagem, os 
estudantes do 2.º ano 
do curso de Som e 
Imagem tiveram ainda a 
oportunidade de participar 
num workshop realizado 

de 13 a 15 de Outubro, 
seguindo a linha de 
orientação do Seminário 
mas numa vertente mais 
aprofundada e dirigida 
aos futuros profissionais 
da área. •

Preparação de trabalhos em chocolate



Sandra Taurino (Serviço 
de Apoio às Relações 
Internacionais), Paulo 
Costa (Oficina Digital) e 
Eduarda Abrantes (Oficinas 
de Fotografia) foram os 
primeiros funcionários 
não docentes do IPL 
seleccionados a participar 
no programa de mobilidade 
Erasmus (Staff Training 
Mobility).
Sandra Taurino esteve, 
de 1 a 5 de Junho, na 

Universidade de Ljubljana 
(Eslovénia), no Gabinete 
Central de Relações 
Internacionais e nos 
gabinetes afins das diversas 
faculdades daquela 
universidade com cursos 
congéneres aos da 
ESAD.CR. 
Paulo Costa e Eduarda 
Abrantes escolheram a 
Escola parceira KHIB  
– Kunsthogskolen i 
Bergen (Academia 

Nacional de Artes de 
Bergen), na Noruega, 
motivados pela existência 
de cursos e laboratórios 
correspondentes às suas 
áreas de trabalho e outras 
semelhantes às existentes 
na ESAD.CR. Aí estiveram 
de 11 a 15 de Maio. Os 
objectivos principais deste 
tipo de participação em 
programas internacionais de 
mobilidade são o contacto 
com outras realidades, 

a troca de experiências e 
a convivência com outros 
modelos organizacionais 
e métodos de trabalho, 
no sentido de poderem 
trazer soluções inovadoras 
para a instituição a 
que pertencem,além 
de enriquecer pessoal 
e profissionalmente os 
participantes. •

No âmbito do Staff training Mobility do ERASMuS

Funcionários da ESAD.CR em mobilidade internacional

KOVAN – Universidade de Ljubljana (Eslovénia)  |  KHIB – Kunsthogskolen i Bergen (Academia Nacional de Artes de Bergen) – Noruega

Universidade de Ljubljana, na Eslovénia 
e KHIB – Kunsthogskolen i Bergen (Academia Nacional de Artes de Bergen), na Noruega
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JÚLIO COELHO
Director

As organizações não podem 
nem devem ficar estáticas. 
O IPL tem estado, nesta 
matéria, sempre na linha da 
frente, servindo até como 
entidade inspiradora para 
outras organizações do 
género. Nos últimos meses 
temos assistido a mudanças 
internas do Instituto, com 
as respectivas adaptações 
às novas exigências legais: 
constituição de órgãos e 
eleição do seu presidente. 
Naturalmente que isso 
tem levado também a que 
as diferentes Unidades 
Orgânicas do IPL se 
tenham vindo a adaptar e 
a mudar algumas das suas 
estruturas. Chegou agora a 
vez da ESTM. Esta escola 
tem tido uma evolução muito 
interessante, desde a sua 
entrada em funcionamento 
(1999), quer se considere 
o número de estudantes, 
ou a qualidade e dimensão 
das instalações, ou ainda 
os modelos e as suas 
formações e as dinâmicas 

organizativas daí resultantes. 
Este final de ano de 2009 
marcará mais um período de 
mudança na escola.
Tal como os seres vivos, 
também as organizações 
possuem o seu ciclo 
de vida. Não discutindo 
a metodologia da sua 
avaliação e medição, 
aceitamos que há, de 
facto, fases evolutivas que 
devem ser marcadas por 
intervenções estratégicas 
diferenciadas, de 
acordo com o diferente 
posicionamento em que se 
encontre, em determinado 
momento.
Sem pretender influenciar 
quem venha a ter 
responsabilidades no 
processo de decisão e 
definição de estratégias no 
futuro da ESTM, julgo que 
me compete, em final de 
mandato e aproveitando 
a experiência adquirida 
ao longo destes últimos 
15 anos, e em particular 
nos últimos seis anos, 

deixar algumas notas de 
orientação que poderão 
contribuir para o continuar 
da caminhada da Escola e a 
sua afirmação no contexto 
do ensino superior nacional 
e internacional. A história 
recente da ESTM, quando 
em 1999 começou com 
77 alunos, 13 professores 
e dois funcionários não 
docentes e hoje, passados 
10 anos, possui cerca de 
1450 estudantes, com três 
níveis de ensino (superior, 
cursos de especialização 
tecnológica e mestrados), 
134 professores e 21 
funcionários não docentes, 
afirma-se como a principal 
instituição de ensino da 
Região Oeste, a par da 
ESAD.CR. Passámos da 
fase de instalação para a 
fase da consolidação física 
e estrutural. Houve períodos 
onde se questionava a 
continuação da escola, 
mas hoje podemos afirmar 
que a consolidação 
física e estrutural está 

ESTM
Nova Fase do seu Ciclo 

de Vida
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concluída. Isto leva-nos 
para um outro patamar 
evolutivo, relacionado com 
a afirmação e consolidação 
como instituição de 
investigação, com fortes 
relações internacionais. Diria 
que esse será o principal 
desafio que se avizinha, 
assumida como consolidada 
a componente do ensino 
superior e formação 
especializada, o aspecto 
principal da sua missão. 
Dentro de um a dois 
anos a ESTM terá cerca 
de 70 a 80 por cento do 
seu corpo docente com 
o grau de doutor, em 
áreas relacionadas com 
o Turismo, a Biologia 
Marinha, a Biotecnologia e 
as Ciências Alimentares. Há 
que cuidar da consolidação 
e estabilidade do corpo 
docente e não docente, 
olhando para o quadro 
existente e para o percurso 
de cada um. Há também 
que equacionar outras 
metodologias de ensino 

no quadro do processo de 
Bolonha assente em novos 
paradigmas da relação 
professor/aluno.
Neste ano de 2009 deu-
-se início aos primeiros 
dois cursos de Mestrado 
próprios, e no próximo 
ano serão mais cinco que 
entrarão em funcionamento. 
Esta possibilidade, 
associada à componente 
da formação do corpo 
docente, criará condições 
para definir estratégias 
de internacionalização 
e de Investigação & 
Desenvolvimento de modo a 
contribuir para o reforço da 
sua credibilidade enquanto 
instituição de ensino superior 
de excelência, capaz de 
transferir conhecimento para 
os agentes económicos.
Obter o reconhecimento 
de instituições nacionais e 
internacionais, de natureza 
avaliadora e acreditadora, 
será uma das formas de 
provar a qualidade do que 
se faz. Os primeiros passos 

nesta matéria já começaram, 
com reconhecimentos dos 
nossos cursos, por parte 
da Câmara dos Técnicos 
Oficias de Contas, do 
Turismo de Portugal e até 
da Organização Mundial do 
Turismo. Outras instituições 
devem dar a seu parecer 
e aval à nossa capacidade 
e qualidade de oferta 
formativa.
Por outro lado, mas não 
menos importante, há 
que atender à capacidade 
empregadora das nossas 
formações. O mecanismo 
existente de dinamização 
e acompanhamento de 
estágios extra-curriculares, 
conjuntamente com a 
instalação da “incubadora 
de empresas”, que desde 
há um ano aguarda pelos 
primeiros “incubados”, que 
possam resultar de trabalhos 
de projecto final de curso, 
deve ser incrementado 
e acompanhado com 
estratégias de envolvimento 
e participação, por parte 

dos nossos estudantes e 
professores. Estes terão 
um papel fundamental para 
o contributo na criação de 
empresas e de riqueza, quer 
local, quer até regional e 
nacional. O equilíbrio entre 
uma produção científica 
de natureza académica e 
uma produção científica de 
natureza prática será um dos 
grandes desafios de quem 
possa vir a ter o poder de 
decisão nas mãos, de modo 
a evitar que uma prevaleça 
em detrimento da outra. 
Ambas são importantes e 
necessárias, pois ambas 
terão um papel determinante 
no equilíbrio das forças 
internas de instituições 
como estas.
Os próximos quatro a oito 
anos serão determinantes 
para a identificação da 
nova fase do ciclo de vida 
da ESTM, que será uma 
fase de reforço posicional e 
afirmação internacional. Para 
tal, deverá contar com o 
contributo de todos. •
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EVENTOS

Com o objectivo de 
explorar as vantagens de 
uma alimentação variada 
e saudável, a importância 
de uma agricultura 
sustentável e os riscos 
dos transgénicos, a 
ESTM recebeu o Ciclo de 
Cinema – “Alimentação, 
Agricultura e Transgénicos”, 
entre 28 a 31 de Outubro, 
promovido pelo Centro 
Regional de Educação e 
Investigação Associada 
à Sustentabilidade 
do Oeste (CREIAS), 
em colaboração com 

Movimento Pró-Informação 
para a Cidadania e 
Ambiente (MPI). Durante 
o ciclo, além dos vários 
documentários nas áreas 
da Alimentação, Agricultura 
e Transgénicos, assistiu-se 
a uma conferência-debate 
com Alexandra Azevedo 
(MPI), Ana Sofia Viana 
(ESTM e CREIAS Oeste), 
Margarida Silva (Escola 
Superior de Biotecnologia 
– Universidade Católica 
do Porto) e João Vieira 
(Associação de Agricultores 
do Distrito de Lisboa). •

No âmbito do CREIAS 2009

ESTM recebe Ciclo de Cinema
"Alimentação, Agricultura e Transgénicos"

Durante o ciclo, além dos vários 
documentários nas áreas da Alimentação, 

Agricultura e Transgénicos, assistiu-se a 
uma conferência-debate
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No âmbito das actividades 
do “X Festival Sabores do 
Mar”, decorreu, de 5 a 14 
de Junho, no Salão Nobre 
da Fortaleza de Peniche, 
a exposição “Peniche: 
Um Mar de Tesouros”, 

organizada pela ESTM, em 
conjunto com o Município 
de Peniche. No final da 
exposição foi entregue o 
prémio do 1.º Concurso 
Fotográfico “Peniche: 
Um Mar de Tesouros”, 

organizado pelos docentes 
João Vasconcelos e Sérgio 
Leandro, e patrocinado 
pela “Haliotis – Aventuras 
Submersas”. Rui Alexandre 
Silva, estudante do curso 
de Biologia Marinha e 

Biotecnologia da ESTM, 
com a fotografia “A viagem”, 
foi contemplado com 
uma máquina fotográfica 
subaquática. •

No âmbito das actividades do X Festival Sabores do Mar

Exposição ”Peniche: Um Mar de Tesouros”

“A viagem”, da autoria de: Rui Alexandre Silva

A exposição, preparada pelos 
estudantes das licenciaturas de 
Biologia Marinha e Biotecnologia, 
Restauração e Catering e Protecção 
Civil da ESTM, pretendeu divulgar, 
além de parte do extenso património 
natural do concelho de Peniche, 
mostrando o património biológico, 
a potencialidade das práticas de 
aquacultura no concelho e a

vulnerabilidade actual do património
geográfico e geológico, as 
actividades e cursos de formação 
do IPL.
Durante os dias da exposição, 
foram igualmente apresentadas 
pelos docentes as comunicações: 
“Actividade de captura de animais 
selvagens e transporte dos mesmos 
para aquários públicos”, 

por João Correia; “Vulnerabilidade 
da região costeira de Peniche”,
de José Romão e “Berlengas: 
Caminhos de sustentabilidade”, 
por Sérgio Leandro; o workshop 
sobre “Organismos marinhos 
microscópicos”, por Susana Ferreira; 
e ainda a divulgação do livro Guia de 
espécies submarinas, Portugal 
– Berlengas, por Paulo Maranhão. •

Peniche: Um Mar de Tesouros
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Com o principal objectivo 
de criar um espaço de 
comunicação e difusão 
do novo conhecimento 
científico na área dos 
recursos marinhos e 
do entendimento e 
sustentabilidade do Planeta, 
a ESTM, em parceria com o 
Grupo de Investigação em 
Recursos Marinhos (GIRM), 
organizam o primeiro 
“International Meeting on 

Marine Resources” (IMMR), 
a decorrer durante os dias 
16, 17 e 18 de Novembro.
Sustentado por um 
programa científico que 
foca essencialmente a 
investigação inovadora 
nas áreas da gestão do 
pescado, aquacultura, 
conservação e 
biodiversidade, 
biotecnologia marinha, 
tecnologia alimentar do 

pescado, e ainda, em novas 
áreas de investigação, 
o IMMR contará com 
a presença de peritos 
de renome nacional e 
internacional, tais como: 
Michael Thorndyke 
(European Network of 
Marine Research Institutes 
and Stations, Reino 
Unido); Ricardo Serrão 
Santo (Departamento de 
Oceanografia e Pescas da 
Universidade dos Açores); 
Grant Burgess (Dove Marine 
Laboratory, da Universidade 
de Newcastle, Reino Unido); 
Peter Wirtz e Teresa 
Dinis (Centro de Ciência 
Marinha, da Universidade 
do Algarve); Mike Elliott 
(Institute of Estuarine 

and Coastal Studies, da 
Universidade de Hull, Reino 
Unido); Morten Sivertsvik 
(Nofima Norconserv 
– Seafood Processing 
Research, Noruega); Maria 
Vernet (Scripps Institution 
of Oceanography, da 
Universidade da Califórnia, 
San Diego, Estados 
Unidos da América); Ana 
Estanqueiro (Unidade 
de Energia Eólica e dos 
Oceanos, do Instituto 
Nacional de Engenharia, 
Tecnologia e Inovação de 
Portugal) e Luís Menezes 
Pinheiro (Departamento 
de Geociências, da 
Universidade de Aveiro); 
entre outros. •

Dias 16, 17 e 18 de Novembro na ESTM

IMMR - International Meeting on Marine Resources 

Com o intuito de debater experiências nacionais e internacionais ligadas 
às políticas de valorização turística dos territórios, a sua competitividade, 
sustentabilidade e promoção, terá lugar na ESTM (Peniche), nos dias 25 e 
26 de Novembro, o III Congresso Internacional de Turismo – Leiria e Oeste 
(www.citurismo.ipleiria.pt), sob o tema “A Imagem e a Sustentabilidade 
dos Destinos Turísticos”.
De entre os reputados especialistas internacionais destacam-se: 
− Professor Seyhmus Baloglu 
 (Professor da Universidade de Nevada, EUA)
− Professora Regina Schlúter (Directora do Centro de Investigaciones
 y Estudios − Turísticos, Argentina)
− Professor Ari Björkqvist 
 (Professor da Universidade Haaga-Helia, Finlândia)
− Professor Tomás Guzmán
 (Professor da Universidade de Córdoba, Espanha).

O congresso conta, ainda, com o patrocínio da Caixa Geral de 
Depósitos e da Galileo, e o apoio do Turismo do Oeste, 
da Publituris e da Fundação Luso-Americana. •

Dias 25 e 26 de Novembro na ESTM

III Congresso Internacional de Turismo em Peniche 
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PRÉMIOS

O projecto “Algelo: 
Produção de gelo 
suplementado com 
extractos de algas com 
capacidade antioxidante e 
antimicrobiana”, da ESTM, 
em Peniche, foi distinguido 
com o Prémio Anual 
Universitário Lotaçor 2009, 
no valor de 8.500 euros. 
A iniciativa é promovida 
pela Lotaçor, Serviço de 
Lotas dos Açores, S.A. 
que entregou o prémio 
aos vencedores durante 
a “1.ª Conferência sobre 
Inovação e Investigação em 
Recursos ligados ao Mar e 
às Pescas”.
O projecto premiado, 
desenvolvido por 
Ana Inês Rodrigues, Celso 
Alves, Ernesto Araújo e 
Hugo Ricardo Monteiro, 
recém-licenciados em 

 

Biologia Marinha e 
Biotecnologia, da ESTM, 
orientados pelo professor 
Rui Pedrosa, consiste 
em usar propriedades 
antioxidantes, antifúngicas e 
antibacterianas de algumas 
algas da costa de Peniche e 
das Berlengas para produzir 
um gelo que conserve mais 
eficazmente o peixe. Este 
tipo de gelo biotecnológico,  

 
com aroma do mar, 
contribui, assim, para 
elevar a qualidade do peixe, 
mantendo-o fresco mais 
tempo na banca, evitando 
o aparecimento de algumas 
bactérias. •

Prémio Anual Universitário "Lotaçor" 2009

ESTM recebe prémio por projecto
de gelo biotecnológico

Estudantes vencedores com o professor Rui Pedrosa

"Lotaçor"
 2009
O Prémio “Lotaçor”, 
o primeiro a nível 
nacional dedicado 
ao tema “O Mar e 
as Pescas“, tem 
como principal 
objectivo estreitar a 
cooperação entre o 
meio académico e o 
tecido empresarial, 
estimulando, ao 
mesmo tempo, a 
realização de estudos 
que incidam sobre 
os recursos do Mar e 
das Pescas. •
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DOCENTES
E ESTUDANTES

Quatro docentes da ESTM concluem doutoramento

Terminou o Doutoramento em 
Biotecnologia, na especialidade de 
Ciência e Engenharia Alimentar, 
com a dissertação intitulada 
“Kinetics Of Non-Linear Microbial 
Inactivation: Modelling, Data 
Analysis And Experimental Design”, 
na Universidade Católica, no dia 21 
de Julho de 2009.

Maria Manuel
Gil Figueiredo
Leitão Silva

Terminou o Doutoramento em 
Biotecnologia, com a dissertação 
intitulada “Abscisic acid signal 
transduction: regulation by HAB1 
and interaction with brassinosteroi-
dsmediated by BRX”, na Universi-
dad Politécnica de Valência, no dia 
20 de Maio de 2009.Américo

do Patrocínio
Rodrigues

Terminou o Doutoramento em 
Biologia, com a dissertação 
intitulada “Pesca comercial de 
Tubarões e Raias em Portugal“, na 
Universidade de Aveiro, no dia 16 
de Junho de 2009.

João Pedro 
Santos Correia

Terminou o Doutoramento em 
Matemática, com a dissertação 
intitulada “Espaços de Besov 
e o laplaciano em conjuntos-h 
fractais”, na Universidade de Aveiro, 
no dia 28 de Julho de 2009.

Maria Sofia 
Fernandes de 
Pinho Lopes
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Organizado em conjunto 
pelo IPL, Instituto de 
Biologia Molecular e 
Celular da Universidade 
do Porto (IBMC) e o 
European Molecular 
Biology Laboratory 
(EMBL), decorreu, no dia 
2 de Outubro, no auditório 
do IBMC, no Porto, o “5.º 
Encontro Ibérico do EMBL 
Alumni”. 
A conferência, na área 
da Biologia Molecular e 
Celular, incluiu um programa 
científico com temas 

como: “Os Mecanismos 
Moleculares de Doenças 
Degenerativas”, por Tiago 
Outeiro, da Universidade 
de Lisboa; “Networks 
Biomoleculares”, por Anne 
Gavin, do EMBL; “Estudo 
de Respostas Imunitárias 
Utilizando a Tecnologia de 
RNAi”, por Luís Moita, da 
Universidade de Lisboa; 
e, por último, “Estrutura 
Tridimensional de Proteínas 
do Adenovírus”, por Mark
van Raaij, da Universidade de 
Santiago de Compostela. •

Na área da Biologia Molecular e Celular

IPL co-organiza 5.º Encontro Ibérico 
do EMBL Alumni

5.º Encontro Ibérico do EMBL Alumni

Com o objectivo de 
promover o seu livro: 
Marketing Digital na Versão 
2.0 – O que não pode 
ignorar, Filipe Carrera 
participou numa Aula 
Aberta, em parceria com a 
docente Célia Salmim, na 
ESTM, a 12 de Outubro, 
respondendo a um pedido 
do professor Michael Schön.
Cerca de 170 estudantes e 
dez docentes assistiram a 
uma pequena apresentação 
da temática, seguida 
de um debate à volta 

das oportunidades, que 
se prendem com as 
ferramentas do marketing 
digital, tendo o autor 
alertado, também para 
importância a atribuir 
às responsabilidades 
associadas, principalmente, 
à utilização das redes 
sociais, que têm entrado 
aos poucos na vida dos 
sujeitos. Blogs, wikis, 
fóruns e outros meios de 
informação e comunicação 
digitais, foram outros temas 
também abordados. •

Aula Aberta reuniu 170 estudantes

Marketing Digital na Versão 2.0 
– O que não pode ignorar, na ESTM 

Blogs, wikis, fóruns e outros meios de 
informação e comunicação digitais, foram 

outros temas também abordados.
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Os estudantes do 1.º e 2.º 
ano do curso de Animação 
Turística da ESTM, em 
parceria com o Município 
de Peniche, animaram o 
“Festival Sabores do Mar”, 

nos dias 10, 11, 13 e 14 de 
Junho, levando os Tesouros 
dos Piratas à Fortaleza de 
Peniche, aos restaurantes e 
às ruas da cidade.
As actividades de animação 

foram desenvolvidas no 
âmbito das Unidades 
Curriculares de “Introdução 
à Animação Turística” e 
de “Expressão Dramática 
Aplicada à Animação,” 
tendo a divulgação ficado a 
cargo da unidade curricular 
de “Imagem e Edição 
Gráfica”.  
Da animação fizeram 
parte uma representação 
dramática durante a 
inauguração do festival, 
e outras pequenas 
representações, oficinas 
de balões, pinturas faciais 
e levando também música 

e dança a restaurantes, 
rua e praças da cidade de 
Peniche.
No espaço interior da 
fortaleza, a animação 
compreendeu os visitantes, 
tendo sido também 
enquadrado com os artífices 
que estavam a expor nesse 
local. Fora da fortaleza 
estiveram envolvidos 
noutros eventos no âmbito 
do “Festival Sabores do 
Mar”, nomeadamente com 
a animação da réplica da 
Caravela Vera Cruz, que 
se encontrava no Porto de 
Peniche. •

Estudantes animam Festival Sabores do Mar

Actividades nas ruas e na fortaleza de Peniche

“E depois de EA? – 
conversa com antigos 
alunos”, promovido pela 
coordenação de curso 
em colaboração com o 
Núcleo de estudantes 
de Engenharia Alimentar, 
decorreu a dia 
4 de Junho, na ESTM.
O encontro teve como 

principal objectivo aproximar 
os actuais estudantes de 
licenciatura, em particular 
os finalistas, da realidade 
do mercado de trabalho no 
sector alimentar. Os antigos 
estudantes descreveram 
as suas experiências 
individuais desde a saída 
da ESTM, realçando os 

aspectos de formação 
considerados como uma 
mais-valia, os estágios 
profissionais, as entrevistas 
e as suas actuais funções e 
responsabilidades. 
Dos antigos estudantes 
convidados, estiveram 
presentes Ana Ricardo, 
Denise Viana, Isa 

Ferreira, Marta Figueira, 
Délio Raimundo e Isa 
Escapa, que terminaram 
o seu curso entre 2006 e 
2008, o que permitiu ter 
diferentes testemunhos 
com perspectivas distintas 
da realidade do sector 
alimentar, das suas 
oportunidades e desafios. •

Conversa com antigos alunos

E depois de Engenharia Alimentar ?   

Os estudantes dos 
2.º e 3.º ano do curso de 
Engenharia Alimentar, 
os seus docentes e a 
coordenação do curso, 
deslocaram-se à  
“Alimentária de Lisboa  
– Salão Internacional de 

Alimentação e Bebidas”, 
na FIL, nos dias 21 e 
22 de Abril.
Esta feira é a mais 
importante do sector 
na Península Ibérica e 
permitiu aos estudantes 
contactar directamente 

com profissionais nacionais 
e internacionais do sector 
alimentar e conhecer as 
tendências e inovações do 
mercado onde em breve 
estarão efectivamente 
integrados. •

Salão Internacional de Alimentação e Bebidas

Estudantes visitam Alimentária de Lisboa
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EMPRESAS / INSTITUIÇÕES Big Sky Resort | USA
Campo Real –  Westin – Hotels & Resorts
Torres Vedras

ADEPE –  Associação para o Desenvolvimento de 
Peniche | Peniche

Bom Sucesso – Design Resort, Leisure, Golf & SPA 
Óbidos

Casa de Trillo – Turismo Rural – Espanha | Espanha

ADETURN – Assoc. Desenv. do Turismo na Região 
Norte | Porto

Câmara Municipal de Peniche – Posto de Turismo 
Peniche

Casino de Póvoa do Varzim | Póvoa do Varzim

ISAMATUR –  Agência de Viagens | Caldas da Rainha C.S. Resort and SPA – Madeira | Funchal
CCUSA Iberian Office – USA Dorney Park and 
Wildwater Kingdom | USA

AHP – Associação de Hotéis de Portugal | Lisboa Câmara Municipal da Lourinhã  | Lourinhã Certoshotéis – Hotelaria e Turismo, Lda. | Lisboa

Aigle Azur – Companhia Aérea Francesa | Lisboa
Câmara Municipal da Marinha Grande 
Marinha Grande

CHON – Centro Hospitalar do Oeste Norte
Caldas da Rainha

Altis Belém Hotel & Spa | Lisboa Câmara Municipal de Albufeira | Albufeira Choupana Hills Resort & Spa – Madeira | Funchal

Altis Park Hotel | Lisboa Câmara Municipal de Alenquer | Alenquer Clube Viajar | Lisboa

Altis Suites | Lisboa Câmara Municipal de Almeida | Almeida
Convento do Espinheiro A Luxury Collection Hotel 
& SPA | Évora

Amazónia Lisboa Hotel | Lisboa Câmara Municipal de Aveiro| Aveiro Corinthia Lisboa Hotel | Lisboa

Animafest Experience | Espanha Câmara Municipal de Cantanhede | Cantanhede Cosmos – Viagens e Turismo, SA | Lisboa

Aquapura Douro Valley  | Lamego Câmara Municipal de Coimbra | Coimbra Philips Portuguesa, SA | Algés

Arco Irís Animacion, SL | Espanha Câmara Municipal de Faro | Faro CS Madeira Resort and Sea Spa | Funchal

ATL – Associação de Turismo de Lisboa | Lisboa
Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos 
Figueró dos Vinhos

Dão-Lafões Turismo | Viseu

Atlantic SPA  – Hotel Marriott Golf & Beach Resort  
Óbidos

Câmara Municipal de Grândola | Grândola De.Castrus, Lda – Quinta do Rio | Vila das Aves

Auditime – Consultoria, Auditoria e Gestão de 
Empresas, Lda. | Lourinhã

Câmara Municipal de Lisboa | Lisboa
Desafio Sul – Animação Turística, Unipessoal  

Évora

Auto Jardim – Rent a Car | Lisboa Câmara Municipal de Odivelas | Odivelas Direcção Regional do Turismo – Madeira | Funchal

Bairro Alto Hotel | Lisboa Câmara Municipal de Portimão | Portimão
Diver Almourol – Actividades de Aventura | 
Almourol

Balaia Gof Village  | Albufeira Câmara Municipal de Sintra | Sintra Dom Gonçalo Hotel & SPA  | Fátima

Beautyvillage – Operador Turístico | Santarém Câmara Municipal de Torres Vedras | Torres Vedras Dona Rita Park –  Villas | Peniche

Bensaude, S.A – Hotel Açores | Lisboa Câmara Municipal de Vagos | Vagos Estação Litoral da Aguda, ELA | Vila Nova de Gaia

Best Travel  | Lisboa
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira | Vila 
Franca de Xira

Escola de Surf de Peniche | Peniche

Best Travel | Arruda dos Vinhos Câmara Municipal de Viseu | Viseu Estalagem Casa da Calçada | Amarante

Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE | Guimarães Câmara Municipal do Cartaxo | Cartaxo Estalagem de Sangalhos | Sangalhos

A ESTM agradece a todas 
as empresas e instituições 
que acolheram os nossos 
estudantes estagiários no 
ano lectivo 2008/2009. 

À semelhança de anos 
anteriores, esta forma 
privilegiada de colaboração 
com a comunidade 
regional e com o tecido 

empresarial é um factor 
de sucesso da formação 
e da empregabilidade dos 
estudantes da ESTM. •

Estágios 2008/2009
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EMPRESAS / INSTITUIÇÕES Hotel Cascais Miragem Health & Spa | Cascais
Instituto Nacional de Recursos Biológicos, 
I.P./IPIMAR | Olhão

Expotel – Exploração e Administração Hoteleira, 
Lda. | Porto

Hotel Center Leiria – Eurosol Residence | Leiria INATEL – Departamento de Turismo | Lisboa

Falcão Cultura, Turismo e Tempos Livres, EM 
Pinhel

Hotel Cinquentenário & Conference Centre | Fátima
Incoming Travel Department Generalturist Ltd. 
Croácia

Fluviário de Mora | Mora Hotel Concorde La Fayette – Paris | França
Indústria de Carnes da Gândara, Lda. – Quinta dos 
Vigários | Figueira da Foz

Four Seasons Hotel – Ritz Lisbon | Lisboa Hotel Cristal – Caldas da Rainha  | Caldas da Rainha Inspira, Gestão Hoteleira, Lda. | Lisboa

Frutalvor – Central Fruteira, C.R.L
Caldas da Rainha

Hotel D. Inês de Castro | Coimbra Interentals | Óbidos

Fundação Inatel – Centro de Férias da Foz do 
Arelho | Caldas da Rainha

Hotel das Termas do Vimeiro – Grupo Vimeiro 
Torres Vedras

Intermarché – Superlourinhã Supermercados, Lda.  
Lourinhã

Governo Regional da Madeira – Parque Natural da 
Madeira | Funchal

Hotel Dom Pedro Lisboa | Lisboa
ITI – Sociedade de Investimentos Turísticos na Ilha 
da Madeira, S.A | Funchal

Grande Real Santa Eulália Resort & Hotel Spa 
Albufeira

Hotel Golf Mar – Grupo Vimeiro | Torres Vedras KLM Royal Dutch Airlines | Lisboa

Grande Real Villa Itália Hotel & Spa | Cascais
Hotel Hilton Vilamoura – As Cascatas Golf Resort & 
Spa | Vilamoura

Le Meridien Penina Golf & Resort | Portimão

Great Travel – Alcobaça | Alcobaça Hotel Ibis Leiria | Leiria Lezíria Parque Hotel | Vila Franca de Xira

Groundforce – Aeroporto de Lisboa  | Lisboa Hotel M'ar De Ar Aqueduto | Évora Lisboa Marriott Hotel | Lisboa

Halcon Viagens – Batalha | Batalha Hotel M'ar De Ar Muralhas | Évora LusaNova Tours | Lisboa

Halcon Viagens – Caldas da Rainha 
Caldas da Rainha

Hotel Marriott Golf & Beach Resort – Praia d'el Rey 
Óbidos

Maresol – Consolação | Peniche

Hesperia Isla de la Toja | Espanha Hotel Moliceiro | Aveiro Meliá Ria Hotel & SPA  | Aveiro

Hesperia Lanzarote | Espanha Hotel Montanha | Sertã Montebelo Hotel & SPA | Viseu

Ipanema Park Hotel, HF | Porto Hotel Paraíso | Brasil Mount Wolseley Hotel Spa & Country Club | Irlanda

Hifly | Lisboa Hotel Pestana Alvor Praia | Alvor
Mourastock – Investimentos Turísticos, S.A  
| Vilamoura

Hikma Farmacêutica, S.A | Sintra Hotel Pestana Delfim | Alvor MuitAventura – Actividades de Aventura | Sintra

Hotel Algarve Casino | Portimão Hotel Porto Santo & SPA | Porto Santo Mundo VIP | Lisboa

Hotel Altis Lisboa | Lisboa Hotel Praia Norte | Peniche Natura IMB Hotels | Covilhã

Hotel Amazónia | Lisboa Hotel Quinta das Lágrimas | Coimbra Noiva do Mar Resort | Lourinhã

Hotel Apartamentos Solplay | Linda-a-Velha Hotel Quinta do Lago | Almancil Novo Dia Cafés, Lda. | Torres Vedras

Hotel Baía | Cascais Hotel Real D'Óbidos | Óbidos Oceanário de Lisboa | Lisboa

Hotel Baía Cristal | Carvoeiro Hotel Riu – Ilha do Sal | Cabo Verde Odisseias, Lda. | Oeiras

Hotel Baía Grande | Albufeira Hotel Rural "A Coutada" | Peniche Orizon Investimentos, S.A. | Torres Vedras

Hotel Balneário de Compostela | Espanha Hotel Rural Quinta do Pinheiro | Leiria Palácio Estoril & SPA | Estoril

Hotel Bellavista – Grupo Real Hotéis – Algarve 
Albufeira

Hotel Sol Lanzarote | Espanha Paraíso Foz – Restaurante | Peniche

Hotel Calheta Beach | Funchal Hotel Soleil Peniche | Peniche Paredes Hotel Apartamento | Paredes

Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE | Guimarães Hotel Tivoli Lisboa | Lisboa Penha Longa Hotel & Golf Resort | Sintra

Estágios 2008/2009
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Estágios 2008/2009
EMPRESAS / INSTITUIÇÕES Real Palácio Hotel Lisboa | Lisboa Top Atlântico – Pêro Pinheiro  | Sintra

Peniche Hostel Backpackers | Peniche Reservasbienestar.com – Reservas | Espanha Travel – Caldas da Rainha | Caldas da Rainha

Peniche Surf Shop | Peniche Restaurante "A Grelha" | Leiria Travelite (India) Tour Operadores | Lisboa

Pestana Atalaia | Funchal Restaurante "O Febras" | Peniche Tui Portugal | Lisboa

Pestana Bay | Funchal Restaurante "Tasca do Joel" | Peniche Turismo de Leiria/Fátima | Leiria

Pestana Carlton Madeira | Funchal Restaurante "Tromba Rija" | Albufeira Turismo de Portugal | Lisboa

Pestana Casino Park Hotel | Funchal Rota da Luz | Aveiro Turismo do Oeste | Óbidos

Pestana Gardens | Funchal
Rumos & Destinos – Agência de Viagens, Lda.  
Mafra

Universidade Federal Rural de Pernambuco
– Departamento de Aquacultura e Pescas | Brasil

Pestana Grand Hotel | Funchal Salvor Sociedade Investimentos, SA  | Alvor USAPlacement | Suíça

Pestana Miramar | Funchal Sana Lisboa Park Hotel | Lisboa Vertigem Azul – Turismo de Natureza, Lda. | Setúbal

Pestana Palace Hotel | Funchal Santarém Hotel | Santarém Viagens Abreu, SA | Lisboa

Pestana Palms | Funchal
Sasha Summer Sessions – Organização e Gestão 
de Eventos | Portimão

Viajantes Lda. – Agência de Viagens | Torres Vedras

Pestana Porto Santo | Funchal Sesimbra Hotel & SPA | Sesimbra Vila Galé Cerro Alagoa | Albufeira

Pestana Promenade | Funchal Sheraton Algarve at Pine Cliffs Resort | Albufeira Vila Galé Ericeira | Ericeira

Pestana Village | Funchal Sheraton Lisboa Hotel & SPA | Lisboa Vila Galé Praia | Albufeira

PORTWAY – Handling de Portugal SA | Lisboa Solférias | Lisboa Vila Galé Tavira | Tavira

Pousada D. Afonso II | Alcácer do Sal Soltour – Grupo Piñeiro | Lisboa Vila Vita Parc Resort & Spa | Porches

Pousada D. João IV | Vila Viçosa Soltrópico Tour Operator | Lisboa Villas D'Água S.A. | Albufeira

Pousada de Santa Cruz | Horta Star – Agências de Viagem | Lisboa
Vou ao Tacho Restauração, Lda – Grupo 
Bomsucesso | Óbidos

Pousada do Castelo | Óbidos TAP – Portugal | Lisboa White Airways | Lisboa

Pousada Flor da Rosa | Crato Templar – Rotas e Destinos Turísticos, Lda. | Tomar Yellow Hotels – Alvor | Alvor

Pousada Forte São Sebastião | Angra do Heroísmo terraBrasil – Operador Turístico | Lisboa Yellow Hotels – Lagos Beachhotel | Lagos

Pousada Monte Santa Luzía | Viana do Castelo The Lake Resort | Vilamoura
Yellow Hotels – Praia de Monte Gordo | Monte 
Gordo

Pousada Nossa Senhora da Assunção  | Arraiolos Tiara Park Atlantic – Porto | Porto Your Hotel & SPA | Alcobaça

Pousada São Francisco | Beja Timar – Culturas em Água, Lda. | Fuzeta Zoomarine | Albufeira

Pousada São Miguel | Sousel Tivoli Lagos Hotel Beach Club & Golf | Lagos

Primevents – Produção e Realização de Eventos, 
SA | Albufeira

Tivoli Lisboa | Lisboa
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A ESTM promoveu, a 24 de 
Abril, o seminário “Inovação 
no Sector Alimentar”, uma 
iniciativa que contou com 
a participação de duas 
empresas líderes no sector 
alimentar, a Unilever do 
Grupo Jerónimo Martins e a 
Controlvet, SA. 
Os participantes tiveram 
oportunidade de assistir às 
seguintes comunicações:
Rui Ganhão, docente 
da ESTM, apresentou o 
“Estudo do potencial 
antioxidante de frutas 
silvestres mediterrânicas 
para aplicação em produtos 
cárneos”, onde explicou a 
importância da presença 
de antioxidantes nas frutas 
silvestres e o seu papel na 
conservação de produtos 
cárneos como forma 
de aumentar o prazo de 
validade; 
Dante Lacerda Dias, da 

Unilever, SA, abordou o 
tema “Os esteróis vegetais 
como alimentos funcionais 
– case study”, apresentando 
todo o processo que 
conduziu à aprovação 
pela União Europeia dos 
esteróis vegetais enquanto 
ingrediente funcional 
usado em margarinas e 
cremes para barrar. Nesta 
abordagem foi dada grande 
importância à evidência 
científica deste tipo de 
alimento funcional sobre o 
ponto de vista da saúde, 
nomeadamente na redução 
de colesterol em diferentes 
estudos epidemiológicos;
José Pestana, docente 
da ESTM, desenvolveu o 
assunto “Ácido linoleico 
conjugado (CLA) com 
possível enriquecimento de 
alimentos”, referindo que 
existe grande potencialidade 
do enriquecimento de 

alimentos através da 
adição do CLA. Segundo a 
comunidade científica, este 
composto tem propriedades 
benéficas para a saúde, 
minimizando as doenças 
metabólicas actuais dos 
países desenvolvidos.
Finalmente, João Cotta, 
da Controlvet, SA, expôs 
a matéria da “Gestão da 
Inovação na Controlvet”, 
relatando a sua experiência 
na criação da empresa e o 
seu sucesso de crescimento, 
que teve como base o 
empreendedorismo. •

FORMAÇÃO

Dia 24 de Abril

Seminário sobre Inovação no Sector Alimentar

João Cotta (Controlvet SA.)
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Com o objectivo de 
aproximar os estudantes 
dos cursos de Engenharia 
Alimentar e Biologia Marinha 
e Biotecnologia da ESTM, 
do ambiente profissional 
actual do sector do pescado 
e reunir alguns profissionais 
de áreas-chave do sector, 
com vista à troca de 
experiências/informação, 
realizou-se o workshop 
“Tecnologia, Segurança 
Alimentar e Inovação no 
sector do pescado”, nos 
dias 21, 22 e 25 de Maio, no 
auditório daquela Escola.

Estudantes, representantes  
de várias empresas 
(nomeadamente, Aliqual 
− Consultoria, Seafood 
Solutions e Manuel de 
Sousa Barosa, Lda.) e 
médicos veterinários das 
Câmaras Municipais do 
Bombarral, Lourinhã e 
Peniche, assistiram às 
comunicações de vários 
especialistas do sector: 
Nuno Monteiro da 
Associação dos 
Comerciantes de Pescado 
(ACOPE), que discutiu 
o enquadramento legal 

da comercialização de 
pescado, descrevendo 
o circuito comercial do 
pescado, o enquadramento 
da captura, requisitos e 
trâmites nas lotas, legislação 
de venda, assim como as 
denominações comerciais; 
João Barbosa e José 
Cordeiro, do Departamento 
de Qualidade do grupo 
Auchan, abordaram 
questões relacionadas 
com a segurança alimentar 
em loja e relações com 
fornecedores, no sector do 
pescado para este grupo; 
Alexandra Garcia, do 
Instituto Nacional de 
Investigação Agrária/
Instituto Português de 
Investigação das Pescas 
e do Mar (INIAP/IPIMAR), 
com o tema da pesca 
palangreira de espadarte, 
resultado do seu trabalho 
de investigação, focado na 
adaptação da tecnologia 
pesqueira desta espécie à 
gestão de stocks marinhos; 
Miriam Perez, investigadora 

do Instituto del Frio 
em Madrid, com uma 
comunicação baseada nos 
filmes biodegradáveis e 
comestíveis, desenvolvidos 
pela sua equipa de 
investigação, apropriados 
para embalamento de 
produtos alimentares; 
Pedro Margarido da 
Direcção de Serviços de 
Higiene Pública Veterinária 
da Direcção Geral de 
Veterinária (DGV) introduziu 
e desenvolveu a temática 
dos controlos oficiais de 
pescado; Isa Ferreira, 
ex-estudante do curso de 
Engenharia Alimentar da 
ESTM, e técnica de controlo 
de qualidade do entreposto 
de pescado “SCAMER  
0 – Regional Mercadorias”, 
de Peniche, apresentou 
o grupo em que se 
insere, bem como o 
estabelecimento, os 
circuitos de pescado 
e de subprodutos e os 
procedimentos deverificação 
do sistema HACCP. •

Tecnologia, Segurança Alimentar e Inovação 

Workshop sobre o sector do pescado

 

Com a presença de peritos 
e investigadores na área 
da produção vitivinícola, 
realizou-se, nos dias 23 e 
24 de Abril, na ESTM, um 
Workshop em Vinificação
e Enologia.
No evento, promovido 
pelas docentes Maria 
Jorge Campos e Clélia 
Afonso, em resposta ao 

desafio da coordenação de 
Engenharia Alimentar e para 
proporcionar aos estudantes 
do curso um contacto 
directo com este sector 
de actividade, estiveram 
presentes cerca de 70 
estudantes de Licenciatura 
em Engenharia Alimentar, 
Restauração e Catering e 
Gestão Turística e Hoteleira. 

Além das palestras, os 
estudantes puderam realizar 
uma prova de vinhos 
conduzida por Miguel 
Móteo, na qualidade de 
membro da Câmara de 
Provadores de CVRLisboa. 
Esta actividade foi 
patrocionada pela Comissão 
Vitivinícola da Região de 
(CVR) Lisboa. •

Com a presença de peritos e investigadores na área da produção vitivinícola

Workshop em Vinificação e Enologia

Profissionais do sector trocam experiências
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O ano lectivo 2009/2010 
ficará na memória da 
comunidade académica da 
Escola Superior de Saúde 
por vários anos e na de 
alguns estudantes por 
toda a sua vida. 
Quando, em 2002, 
apresentámos o nosso 
plano estratégico e 
escrevíamos que planear  
era acima de tudo 
uma atitude ou um 
posicionamento face ao 
futuro não imaginávamos 
quão longe estava o 
futuro que procurávamos. 
Fomos metódicos a 
estabelecer o diagnóstico, 
a fixar os objectivos e as 
suas prioridades, fomos 
persistentes e soubemos 
esperar. Fizemos, a ESSLei 
e o IPL, o nosso trabalho 
com dedicação e amor 
à causa e esperámos o 
reconhecimento. O novo 
Edifício Pedagógico, para 
o qual nos mudámos em 
Setembro de 2006, foi 
planeado, executado e 

equipado na perspectiva de 
vir a acolher novos cursos 
nas áreas das Tecnologias 
da Saúde. Esse desiderato 
chegou em Maio de 2009 
com a autorização de 
funcionamento, por 
despacho do Ministro da 
Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior (MCTES), depois 
do parecer favorável da 
Comissão de Especialistas 
na Área das Tecnologias 
da Saúde, de quatro novos 
cursos (Fisioterapia, Terapia 
Ocupacional, Terapia da 
Fala e Dietética). O MCTES 
autorizou a abertura de 
vagas nos três primeiros 
(35, 30 e 30 vagas 
respectivamente), para 
o ano lectivo 2009/2010. 
Trata-se de um aumento de 

400 por cento do número de 
cursos e da duplicação do 
número de estudantes.
Ficámos com alguma 
apreensão quanto à 
capacidade atractiva da 
Escola, já que a autorização 
do Senhor Ministro quanto 
ao número de vagas dos 
novos cursos foi tornada 
pública no dia 17 de 
Julho (sexta-feira) e as 
candidaturas iniciavam dia 
22 de Julho (segunda-feira 
seguinte).
O ano lectivo 2009/2010, 
fica marcado, também, pela 
abertura de três novas Pós-
-Graduações. No mês de 
Setembro tiveram início uma 
Pós-Graduação em 
Enfermagem Forense 
dirigida a enfermeiros que 
trabalham em urgências 
hospitalares e fazem 
atendimento em centros 
de saúde, locais onde 
recorrem pessoas vítimas 
de agressões; uma Pós-
-Graduação em trauma, 
Emergência e Apoio 

Fizemos, a ESSLei 
e o IPL, o nosso 

trabalho com 
dedicação e amor à 
causa e esperámos 

o reconhecimento
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Humanitário dirigida a 
enfermeiros, médicos e 
outros técnicos superiores 
que trabalham em 
emergência pré-hospitalar 
e uma Pós-Graduação 
em Cuidados Paliativos 
dirigida a todos os técnicos 
superiores que, de alguma 
forma, estão ligados à 
prestação de cuidados 
paliativos. 
Neste prestar de contas 
à comunidade devemos 
acrescentar ainda, o 
funcionamento neste ano 
lectivo do Mestrado em 
Intervenção para um 
Envelhecimento Activo, 
em parceria com a Escola 
Superior de Educação e 
Ciências Sociais.
Em resumo, a Escola 
Superior de Saúde do 
Instituto Politécnico de 

Leiria, no ano lectivo 
2009/2010 tem em 
funcionamento quatro 
cursos de licenciaturas 
(Enfermagem, Fisioterapia, 
Terapia da Fala e 
Terapia Ocupacional), 
três Pós-Licenciaturas 
de Especialização em 
Enfermagem (Saúde Infantil 
e Pediatria, Saúde Mental 
e Psiquiatria e Saúde 
Materna e Obstetrícia), um 
Mestrado (Intervenção para 
um Envelhecimento Activo) 
e três Pós-Graduações 
(Enfermagem Forense, 
Trauma, Emergência 
e Apoio Humanitário e 
Cuidados Paliativos) e um 
Curso de Suporte Básico 
de Vida e Desfibrilhação 
Automática Externa, 
leccionado no formato 
b-learning. •

Trata-se de um aumento de 400 
por cento do número de cursos 
e da duplicação do número de 
estudantes.
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FORMAÇÃO

A ESSLei viu recentemente autorizada a abertura 
pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior de três novas licenciaturas: Fisioterapia, 
Terapia Ocupacional e Terapia da Fala. No quadro
lateral é visível a capacidade atractiva da Escola 
Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Leiria. 
A ESSLei promove ainda três cursos de Pós-
-Licenciatura de Especialização em Enfermagem, 
quatro cursos de Pós-Graduação, um Mestrado 
em parceria com a ESECS e um curso Livre de 
Curta Duração. •

Código 
do Curso

Licenciatura
Vagas 
Iniciais

Candidatos Colocados

Nota de Entrada

Primeiro 
Colocado

Último 
Colocado

8138
Terapia 
Ocupacional

30 366 30 174,6 146,0

9500 Enfermagem 48 620 48 180,2 153,6

9501
Enfermagem 
(entrada 2.º 
semestre)

48 215 48 159,0 134,8

9504 Fisioterapia 35 423 35 182,4 154,2

9890
Terapia 
da Fala

30 406 30 182,0 145,2

Total 191 2030 191

Mestrado

• Intervenção para um  
 Envelhecimento Activo

Licenciaturas

• Enfermagem

• Fisioterapia

• Terapia da Fala

• Terapia Ocupacional

Pós-Licenciaturas

• Saúde Infantil e Pediatria

• Saúde Materna e Obstetrícia

• Saúde Mental e Psiquiatria

Pós-Graduações

• Cuidados Paliativos

• Enfermagem Forense

• Supervisão

• Trauma, Emergência
 e Apoio Humanitário

Curso Livre

• Suporte Básico
 de Vida e Desfibrilhação   
 Automática Externa

Este ano lectivo

Novos cursos na Escola Superior de Saúde

Cursos em funcionamento em 2009/2010
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EVENTOS
E PARCERIAS

No âmbito do projecto Pensar Saudável, Viver Saudável

Olimpíadas da Saúde na 5.a edição

A ESSLei em colaboração 
com a Escola Básica do 
2.º e 3.º ciclo D. Dinis 
(Leiria) tem desenvolvido o 
projecto “Pensar Saudável, 
Viver Saudável” tendo 
como principal objectivo 
incutir nos estudantes do 
9.º ano de escolaridade 
estilos de vida saudáveis, 
nas áreas da Alimentação 
e Saúde, Promoção 
de Comportamentos 
Saudáveis e Saúde Sexual 
e Reprodutiva. O projecto 
inclui, ainda, uma visita de 

estudo à  ESSLei para dar a 
conhecer aos estudantes a 
Escola, os equipamentos e 
os seus objectivos.
No âmbito deste projecto, 
teve lugar a 4 de Junho, 
no Auditório da ESSLei, a 
5.ª Edição das Olimpíadas 
da Saúde, tendo em vista 
responder aos desafios 
lançados pelo Programa de 
Saúde Escolar, no âmbito 
do Plano Nacional de 
Saúde 2004/2010, que 
pretende reforçar as acções 
de promoção da saúde 

e prevenção da doença, 
que se desenvolvem em 
ambiente escolar.
Ao longo de quatro meses 
(Março a Junho) decorreram 
as acções de formação em 
sala de aula, dedicadas 
a cada área temática, 
em cuja organização de 
conteúdos estiveram 
envolvidos professores e 
estudantes do 4.º ano do 
12.º Curso de Licenciatura 
em Enfermagem da ESSLei 
e alunos do 9.º ano da 
Escola Básica do 2.º e 3.º 
ciclo D. Dinis. As Olimpíadas 
da Saúde mais não são que 
um concurso de cariz lúdico 
e pedagógico, com equipas 
representantes das turmas 
do 9.º ano, envolvidas 
nas acções de formação, 
servindo também para fazer 
uma avaliação global do 
projecto. “Pensar Saudável, 
Viver Saudável” é um 

projecto de grande 
importância, se 
considerarmos que a 
escola é um lugar onde as 
actividades de promoção da 
saúde podem ser facilmente 
integradas no trabalho 
quotidiano e, sobretudo, 
se atendermos a que o 
processo de marginalização 
e exclusão social, observado 
na idade adulta, começa 
frequentemente na infância 
e na adolescência, levando 
a comportamentos 
agressivos, delinquência, 
toxicodependência e, 
no caso das raparigas, à 
gravidez na adolescência. 
Assim, para este ano lectivo, 
já se prepara nova acção 
através da criação de uma 
plataforma web que permita 
o desenvolvimento de uma 
comunidade de práticas na 
área da promoção da saúde 
em meio escolar. •
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“Cuidar em Parceria” foi o tema de um Seminário 
realizado na ESSLei a 18 de Julho, no âmbito do 
2.º Curso de Pós-Licenciatura de Especialização 
de Enfermagem em Saúde Infantil e Pediatria, e 
que divulgou projectos de intervenção de apoio a 
crianças e famílias, facilitadores da sua integração 
no ambiente familiar com vista à diminuição da 
morbilidade.

18 de Julho na ESSLei

Seminário Cuidar em Parceria

A primeira mesa centrou-se 
na “Parceira dos cuidados 
no acompanhamento do 
prematuro no domicílio”. 
Foi apresentado um projecto 
de intervenção que tem 
sido desenvolvido pelas 
Equipas de Enfermagem da 
Neonatologia do Hospital 
Pedro Hispano e dos 
Centros de Saúde que 
integram a Unidade Local 
de Saúde de Matosinhos. 
A segunda mesa teve como 
objectivo dar a conhecer 
o Projecto Nacional 
“Mama Mater”, que visa 
especialmente a promoção 
do aleitamento materno e 
o treino de competências 
parentais. Apresentado pela 
enfermeira responsável da 
Direcção-Geral de Saúde, 
este projecto integra-se 
num outro internacional 
“Breastfeeding Frendly 
Hospital; Baby Frendly 
Hospital e Bonding Frendly 
Hospital” que se orienta 
para a promoção do bem- 
-estar infantil.
Para abordar a continuidade 
dos cuidados em casa, 

foram convidadas a 
Enfermeira Elisa Melo, 
que exerce funções no 
Serviço de Medicina do 
Hospital Pediátrico de 
Coimbra e a Psicóloga 
Helena Salazar, da Equipa 
de Cuidados Paliativos 
Pediátricos Domiciliários 
do ACES de Setúbal e 
Palmela. A primeira referiu a 
importância da intervenção 
da enfermeira de referência 
na transição dos cuidados 
à criança e a preparação do 
cuidador para o cuidar em 
casa, já a segunda referiu-se 
ao trabalho desenvolvido 
pela equipa multidisciplinar 
do ACES, no cuidar das 
crianças em situação 
terminal e suas famílias. 
O seminário terminou com 
o testemunho de uma 
família que relatou as suas 
vivências como cuidadores 
de uma criança com doença 
crónica. • 

O seminário terminou com o 
testemunho de uma família que 
relatou as suas vivências como 

cuidadores de uma criança com 
doença crónica.
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No mês de Outubro, 
a ESSLei foi palco da 
reunião preparatória do 
Programa Intensivo de 
Intercâmbio Internacional de 
Enfermagem, a realizar de 
14 a 24 de Março de 2010 
em Oslo, na Noruega. 
Esta iniciativa surge 
no âmbito da parceria 
da ESSLei no Projecto 
“Rainbow”, iniciada no ano 
transacto na condição de 
observador. A Escola tem 
participado activamente, 
tanto na partilha de 
conhecimentos entre 
docentes e estudantes 
de várias nacionalidades 
como no planeamento 
e organização de novas 
oportunidades de 
intercâmbio internacional, 

tendo-se feito representar 
na equipa organizadora 
do Programa Intensivo 
“Rainbow” pela Professora 
Ana Querido, cujo trabalho 
consistiu na elaboração 
de uma proposta de 
financiamento de um 
programa de intercâmbio 
internacional de estudantes, 
docentes e profissionais 
de Enfermagem, no âmbito 
do Lifelong Learning 
Programme Erasmus.
A aprovação do 
financiamento do programa 
foi acolhida com grande 
regozijo pela equipa, que 
entre 6 a 10 de Outubro 
se reuniu para organizar 
o Programa Intensivo 
sob o tema “Prevention 
and Care for people in 

Chronic conditions – a 
transcultural nursing 
approach”. O objectivo do 
programa é explorar as 
questões relacionadas com 
a prevenção e cuidados 
às pessoas com doença 
crónica numa perspectiva 
internacional e transcultural, 
baseadas na partilha do 
conhecimento referente 
aos vários países. Criará 
a oportunidade de discutir 
casos com base na filosofia 
de cuidados centrados 
em diversos públicos e, 
simultaneamente, pretende 
criar condições para 
desenvolver a capacidade 
de construir conhecimento 
através da troca de ideias 
e experiências entre os 
participantes dos diversos 

países. De modo a atingir 
os objectivos do programa 
a equipa pretende criar 
grupos multiculturais 
formados por estudantes, 
docentes e profissionais 
de saúde de diferentes 
nacionalidades e diferentes 
instituições que irão 
desenvolver trabalho de 
equipa num ambiente 
internacional, utilizando 
diferentes métodos de 
ensino/aprendizagem para 
estimular a cooperação 
baseada na pesquisa, 
investigação e partilha 
de conhecimento na área 
dos cuidados às pessoas 
com doença crónica e 
em tópicos específicos 
relacionados. •

No domínio dos cuidados a pessoas com doença crónica

ESSLei acolhe Reunião Internacional 
de países parceiros do projecto Rainbow

Rainbow
O projecto Rainbow foi iniciado em 1994 
e conta com a participação de vários países, entre os 
quais: Suécia, Finlândia, Bélgica, Noruega, Letónia, 
República Checa, Holanda e Lituânia. Durante os 
últimos anos tem dedicado particular atenção aos 
desafios multiculturais da prática de Enfermagem 
e no presente sentiu a necessidade de preparar os 
estudantes para uma atitude de multiculturalidade, 
incluindo nos curricula essa preocupação, abrindo 
as suas perspectivas para diferentes valores e 
normas, reconhecendo a importância de desenvolver 
competências nos estudantes que respondam às 
necessidades de públicos cada vez mais diferentes e 
diversos, tornando-os profissionais mais eficientes.
Será preocupação da equipa organizadora 
o planeamento de actividades centradas nos 
estudantes, que promovam a reflexão de experiências, 
incluindo workshops, sessões de grupo, visitas entre

outras, com uma componente de trabalho à distância 
através de plataforma informática de aprendizagem. 
A reunião contribuirá em segunda instância, para 
divulgar e promover a actividade da ESSLei junto dos 
parceiros Rainbow, com vista a sedimentar as relações 
de parceria internacional. •
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DOCENTES

No âmbito do projecto de doutoramento

Congresso Internacional sobre Cuidados Paliativos
No âmbito do projecto 
de doutoramento 
em Enfermagem, 
especificamente na área 
dos Cuidados Paliativos, 
a docente Ana Querido 
participou no 11th Congress
of the European 
Association for Palliative 
Care, que decorreu de
7 a 10 de Maio em Viena, 
Áustria. O congresso 
reuniu profissionais de 
várias disciplinas nas 
áreas da saúde dedicadas 
ao desenvolvimento dos 
Cuidados Paliativos. 
A docente apresentou 
um poster com o tema 

“Hope at the end-of-life: 
Perceptions of Portuguese 
cancer patients undergoing 
palliative chemotherapy”, 
em que expôs um modelo 
explicativo resultante da 
análise qualitativa pelo 
método de Grounded 
Theory, de entrevistas com 
11 doentes em fim-de-vida 
submetidos a tratamentos 
de quimioterapia paliativa. 
O modelo conceptual 
apresentado aponta a 
esperança como um 
processo contínuo, com 
altos e baixos, apontando 
para uma gestão da mesma 
baseada no “viver um dia 

de cada vez”, enfrentando a 
morte como limite presente, 
entre factores promotores 
e inibidores de esperança. 
Os doentes percepcionam 
a esperança como uma 
fé e uma força interior, 
resistindo para a obtenção 
de objectos de esperança, 
olhando para o futuro tendo 
em conta o ciclo de vida.  
O modelo conceptual serve  
de base ao desenvolvimento 
do programa de promoção 
da esperança actualmente 
em desenvolvimento no 
âmbito do doutoramento 
 em Enfermagem. •

Poster apresentado no Congresso
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Desde 1990 que a 
Associação INFAD 
(Asociación Nacional de 
Psicología Evolutiva e 
Educativa de la Infancia, 
Adolescencia y Mayores) 
tem vindo a realizar 
congressos de investigação 
em diversas áreas de 
interesse da actualidade, 
em colaboração com 
universidades e centros 
de investigação. Este ano, 
sob o tema “Psicologia e 
Sociedade no Séc. XXI”, 
o congresso realizou-se 
de 27 a 29 de Abril na 
Universidade de Turim, 
tendo como objectivo 
promover o intercâmbio 
entre investigadores, 
docentes e profissionais 
da psicologia e partilhar 
os resultados em termos 
de aporte científico das 
investigações levadas 
a cabo pelos diferentes 
profissionais. Durante os 
três dias foram discutidas 
questões relacionadas com 
a importância das relações 
interpessoais ao longo do 

ciclo vital e de que modo  
estas relações constituem 
um factor determinante no 
desenvolvimento pessoal, 
educativo e social. 
A ESSLei esteve presente 
com três Comunicações 
nas áreas da qualidade de 
vida, mau trato infantil e 
comportamento alimentar. 
Helena Catarino, docente 
da ESSLei, apresentou um 
estudo de investigação 
quantitativo, transversal e 
descritivo realizado junto 
de 264 educadores de 
infância e professores dos 
estabelecimentos públicos 
de ensino pré-escolar, 
básico e secundário do 
concelho de Leiria, com o 
objectivo de conhecer as 
atitudes e os conhecimentos 
dos educadores, determinar 
a prevalência de sinalização 
de maus tratos identificados 
nos seus estudantes, 
conhecer a sua actuação 
relativamente às situações 
de maus tratos identificadas 
e conhecer as suas 
sugestões relativamente 

ao papel institucional na 
melhoria da intervenção. 
A docente Maria dos Anjos 
Dixe apresentou o estudo 
transversal e correlacional 
“Health Practices and 
behaviours of students”, que 
envolveu 1442 estudantes 
do ensino superior com o 
objectivo de identificar as 
práticas e comportamentos 
determinantes da saúde, 
identificar os factores 
preditivos dessas práticas 
e comportamentos e 
determinar a prevalência 
dos distúrbios alimentares 
numa população saudável 
de estudantes. Os 
resultados apresentados 
evidenciaram diferenças de 
género, sugerindo que as 
raparigas têm práticas mais 
salutares que os rapazes, 
no que diz respeito aos 
hábitos alimentares e de 
sono, conduta rodoviária 
e actividade física. Os 
estudantes mais velhos 
têm comportamentos 
alimentares e de actividade 
física mais saudáveis do 
que os mais jovens. Foi 
salientado que as práticas e 
comportamentos de saúde 
dos estudantes não estão 
relacionados com o facto de 
fazerem as suas refeições 
em casa. No estudo 
apresentado não foram 
detectados casos de
anorexia ou bulimia.    
A docente Ana Querido 
apresentou o tema “Quality 
of life of the elderly people 
with chronic pain” 

– resultados do estudo 
sobre dor crónica e 
qualidade de vida realizado 
na população de idosos 
que recorre aos Centros de 
Saúde da Região de Leiria. 
Salientou-se a prevalência 
do problema da dor 
crónica, que já afecta 65,4 
por cento da população 
estudada. A maioria refere 
que sente dor há 10 ou mais 
anos, de forma contínua 
e moderada em mais do 
que um local. A qualidade 
de vida dos idosos é má 
em todas as dimensões. A 
idade, o género e ter uma 
ocupação são factores 
preditivos da qualidade de 
vida. As intervenções não 
farmacológicas e relacionais 
são ainda pouco exploradas 
e pouco praticadas no 
controlo da dor. 
O congresso foi um espaço 
de partilha e difusão do 
conhecimento nas áreas 
da criança, adolescente e 
idoso, constituindo uma 
oportunidade para divulgar 
a investigação realizada na 
ESSLei, bem como para o 
intercâmbio internacional 
com múltiplos profissionais 
na área da saúde.  •

Sob o tema Psicologia e Sociedade no Século XXI

Três docentes participam em Congresso 
Internacional em Turim

Congresso “Psicologia e Sociedade no séc. XXI”, Universidade de Turim 
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José Carlos Gomes, Professor da ESSLei, integra desde 
início, a equipa de investigação do projecto “Monitoring 
Positive Mental Health Environments” (2007–2009), 
coordenado pela Universidade de Deusto (Bilbau) e 
financiado pela DGSANCO/EC, no âmbito do seu projecto 
de Doutoramento na Escola Nacional de Saúde Pública 
(Universidade Nova de Lisboa), incluindo um projecto 
anterior ao actual – “Monitoring Positive Mental Health” 
(2004/2006) – que identificou indicadores estruturais de 
saúde mental relacionados com o ambiente e com os 
diferentes contextos do ciclo vital. 

Monitoring Positive Mental 
Health Environments
É um projecto europeu que envolve oito parceiros de 
seis países europeus e é complementar ao trabalho 
desenvolvido no projecto MINDFUL, contribuindo para 
o programa European Communities Health Indicators 
(ECHI) criando e promovendo as sinergias e a colaboração 
necessárias nas Administrações Regionais de Saúde 
da União Europeia, conseguindo o envolvimento de 17 
autoridades de saúde regionais, a cooperação com o 
projecto Health Cluster Net, e elaborando um instrumento 
para recolher, processar, analisar e avaliar dados e 
informação, promovendo um sistema de informação 
sustentável que promova o desenvolvimento de políticas 
de promoção da saúde mental. As ligações entre as 
políticas de promoção da saúde mental a nível nacional 
e regional são também descritas. Dirige-se a decisores 
políticos, gestores de programas,  profissionais de saúde 
e de outros sectores, órgãos de comunicação social e 
cidadãos interessados em geral. Reflecte fundamentalmente 
uma incontornável acção dos governos regionais e das 
autarquias na aplicação das metodologias que promovam a 
saúde mental das comunidades que queremos servir. 
A conclusão do projecto levou a Sankelmark, na 
Alemanha, algumas dezenas de peritos europeus que
durante três dias debateram, analisaram, discutiram 
e construíram a Declaração de Sankelmark para o 
desenvolvimento de políticas de promoção da saúde 
nas regiões europeias. Esta Declaração foi apresentada 
publicamente por José Carlos Gomes e votada por 
unanimidade, a 16 de Setembro. Os resultados dos últimos 
dois anos de trabalho podem ser consultados na página 
web do projecto (www.mmhe.eu).

Saúde Mental e Estratégia de Lisboa 
A promoção da saúde mental está claramente relacionada 
com a Estratégia de Lisboa no que diz respeito ao 
crescimento e emprego, coesão social, inovação e 
desenvolvimento sustentável. Um baixo nível de saúde 
mental pode levar a uma maior prevalência de doença, física 
e mental, maior utilização dos serviços sociais e de saúde, 
menor produtividade e maior desemprego, maior abandono 
escolar, ausência de coesão comunitária, exclusão social 
e maior taxa de criminalidade. Por isso, a promoção da 
saúde mental é uma prioridade essencial para todos os 
cidadãos europeus, pelo que é necessária evidência sobre 
os indicadores que melhor podem mensurar a saúde 
mental positiva e, também, que políticas de saúde nos 
encaminham para a promoção da saúde mental, nas nossas 
comunidades. •

Participantes em Sankelmark, Alemanha

Por uma Europa mentalmente mais saudável

José Carlos Gomes apresenta
Declaração de Sankelmark

“Monitoring Positive Mental Health 
Environments” é um projecto 

europeu que envolve oito parceiros 
de seis países europeus.
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João Costa (ESTM), Pedro 
Gaspar (ESSLei) e Rogério 
Costa (UED), investigadores 
do IPL, doutorandos em 
Engenharia Multimédia na 
Universidade Politécnica 
da Catalunha, participaram 
nos dias 14 e 15 de Maio 
no Congresso “FERIDAS: 
Novas evidências, Melhores 
Práticas”, organizado pelo 
Grupo Associativo de 
Investigação em Feridas 
(GAIF), que decorreu na 
Feira Internacional de 
Lisboa, nos dias 14 e 15 
de Maio. 
No evento que contou 
com aproximadamente 
1500 congressistas, 
15 conferencistas 
portugueses, seis 
conferencistas estrangeiros 
e representantes de 
organizações internacionais 
como a European Wound 
Management Association  
(EWMA) e a European 
Pressure Ulcer Advisory 

Panel (EPUAP), obtiveram 
o 1.º prémio para as 
comunicações livres com 
o  tema “Estimação dos 
custos da não formação 
em feridas crónicas” e o 
1.º prémio para os posters 
com o tema “Ambiente 
Virtual de Aprendizagem 
para o Desenvolvimento de 
Competências em Feridas 
Crónicas”.
Os mesmos investigadores 
participaram na conferência 
“eHealth 2009 – Second 
International ICST 
Conference on Electronic 
Healthcare for the 21st 
century”,  nos dias 23, 24 
e 25 de Setembro de 2009, 
que decorreu em Instambul, 
Turquia. Nesta conferência 
internacional apresentaram 
uma comunicação livre 
intitulada “The Costs of 
Non-Training in Chronic 
Wounds: Estimates Through 
Practice Simulation”, um 
poster intitulado “Virtual 

Learning Environment for 
the Development of Skills 
in the Field of Chronic 
Wounds” e realizaram 
diversas sessões de 
demonstração do Virtual 
Learning Environment 
(e-fer). A sua participação 
no evento suscitou muito 
interesse e comentários 
muito positivos por parte 
dos conferencistas, perante 
uma comunicação oral 
aos elementos do júri e 
congressistas, no final 
foi-lhes atribuído o prémio 
“Best Poster Award”. •

Em Congresso nacional e internacional sobre feridas

Três investigadores do IPL distinguidos 

No domínio da Intervenção Psicológica em Educação, Saúde e Qualidade de Vida

Helena Catarino conclui doutoramento 

A Professora Coordenadora Helena da Conceição Borges 
Pereira Catarino, concluiu o Doutoramento em Nuevos 
Contextos de Intervención Psicológica en Educación, 
Salud y Calidad de Vida, na Universidad de Extremadura, 
Espanha, a 9 de Outubro. A tese, com o título “Maltrato 
Infantil: actitudes y conocimientos de los educadores”, 
foi orientada pelo Professor Doutor Florencio Vicente 
Castro, Professor Catedrático de Psicología Evolutiva y 
de la Educación  da Universidad de Extremadura e pela 
Professora Doutora Maria dos Anjos Coelho Rodrigues Dixe, 
Professora Coordenadora da ESSLei. •

Poster apresentado no Congresso
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ESTUDANTES

No Dia Nacional da 
Prevenção e Segurança 
no Trabalho, assinalado a 
28 de Abril, um grupo de 
estudantes do 14.º Curso de 
Licenciatura em Enfermagem 
(Vânia Francisco, Luciana 
Sousa, Ana Gaspar, Melissa 
Branco, Sara Vicente, 
Juliana Faustino, Tânia 
Domingues, Chisthine 
Branquinho, Catarina 
Vala, Kelly Mendes), sob a 
orientação da Professora 

Célia Jordão Simões, 
apresentaram a acção de 
formação “Prevenção de 
riscos profissionais nos 
operadores de caixas de 
supermercado”.
Esta iniciativa, promovida 
pela Sonae Sierra, ocorreu 
em Leiria nas instalações do 
Hipermercado Continente, e 
teve como público-alvo os 
responsáveis das lojas que 
funcionam nesse espaço 
comercial. •

Assinalado a 28 de Abril

Dia Nacional da Prevenção e Segurança no Trabalho

A 18 de Julho, 77 novos 
licenciados pela ESSLei 
tiveram a sua sessão solene 
de encerramento do 
12.º curso de Licenciatura 
em Enfermagem. A 
cerimónia iniciou com 

a celebração de uma 
eucaristia na Sé de Leiria, 
pelas 14 horas, e prosseguiu 
com a sessão solene de 
encerramento no auditório 1 
da ESTG, pelas 16 horas. 
Na sessão solene, os 

77 novos enfermeiros 
receberam as insígnias, o 
certificado da carta de curso 
e proferiram o juramento 
profissional. À semelhança 
de anos anteriores, a 
cerimónia contou com 

a presença de várias 
individualidades do distrito, 
professores, estudantes e 
docentes da ESSLei, assim 
como muitos  familiares dos 
finalistas. •

Cerimónia de Encerramento do 12.º Curso

77 novos licenciados em Enfermagem

Grupo de estudantes do 14.º Curso de Licenciatura em Enfermagem
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EMPRESAS / INSTITUIÇÕES
Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE 
– Hospital de Santa Maria | Lisboa

Centro de Respostas Integradas de Pombal Grande 
Pombal

Agrupamento de Centros de Saúde Médio Tejo I 
– Serra D'Aire – Centro de Saúde de Ourém | Ourém

Centro Hospitalar de Torres Vedras 
– Hospital Distrital de Torres Vedras | Torres Vedras

Hospital Amato Lusitano | Castelo Branco

Agrupamento de Centros de Saúde Oeste I  
– Oeste Norte | Caldas da Rainha

Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE 
– Hospital Dr. Manuel Constâncio | Abrantes

Hospital de Santo André, EPE | Leiria

Agrupamento de Centros de Saúde Oeste I – Oeste 
Norte – Centro de Saúde de Alcobaça  | Alcobaça

Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE 
– Hospital Nossa Senhora da Graça | Tomar

Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
| Figueira da Foz

Agrupamento de Centros de Saúde Oeste I – Oeste 
Norte – Centro de Saúde das Caldas da Rainha
Caldas da Rainha

Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE 
– Hospital Rainha Santa Isabel | Torres Novas

Hospital Distrital de Pombal | Pombal

Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal 
Interior Norte II | Ansião

Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE 
– Hospital de S. José | Lisboa

Hospital Distrital de Santarém, EPE | Santarém

Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal 
Interior Norte II – Centro de Saúde de Ansião
Ansião

Centro Hospitalar Nossa Senhora da Nazaré
Nazaré

Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca  
Amadora

Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal 
Litoral I – Centro de Saúde de Pombal | Pombal

Centro Hospitalar Nossa Senhora da Conceição
Batalha

Instituto da Droga e da Toxicodepedência, IP
– Delegação Regional do Centro | Coimbra

Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal 
Litoral II | Leiria

Centro Hospitalar Oeste Norte 
– Hospital de Caldas da Rainha | Caldas da Rainha

Santa Casa da Misericórdia de Figueiró dos Vinhos 
Figueiró dos Vinhos

Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal 
Litoral II – Centro de Saúde de Leiria Dr. Arnaldo 
Sampaio | Leiria

Centro Hospitalar Oeste Norte 
– Hospital de São Pedro Gonçalves Telmo | Peniche

Santa Casa da Misericórdia de Leiria | Leiria

Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal 
Litoral II – Centro de Saúde da Batalha | Batalha

Centro Hospitalar Oeste Norte 
– Hospital Bernardino Lopes de Oliveira | Alcobaça

Hospital da Luz | Lisboa

Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal 
Litoral II – Centro de Saúde de Leiria Dr. Gorjão 
Henriques | Leiria

Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE 
– Hospital Padre Américo | Penafiel

Centro de Medicina e Reabilitação do Alcoitão
Alcabideche

Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal 
Litoral II – Centro de Saúde de Porto de Mós 
Porto de Mós

Centro Paroquial de Assistência
do Reguengo do Fétal | Reguengo do Fétal

Centro Social de Alfarelos | Alfarelos

Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal 
Litoral II – Centro de Saúde da Marinha Grande
Marinha Grande

Cercilei | Leiria Estabelecimento Prisional de Leiria | Leiria

Centro de Respostas Integradas de Leiria | Leiria
Centro de Respostas Integradas  
da Marinha Grande | Marinha Grande

GAC – Grupo de Acção Comunitária Fórum Sol 
Nascente | Lisboa

Agrupamento de Centros de Saúde Oeste I – Oeste 
Norte – Centro de Saúde da Nazaré | Nazaré

Centro de Saúde de Torres Vedras | Torres Vedras Unidade de Alcoologia do Centro | Coimbra

Hospital Curry Cabral | Lisboa Hospital de S. Teotónio | Viseu
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano 
 –  Centro de Saúde de Portalegre | Portalegre

Estágios 2008/2009
A ESSLei agradece a todas 
as empresas e instituições 
que acolheram os nossos 
estudantes estagiários no 
ano lectivo 2008/2009. 

À semelhança dos anos 
anteriores, esta forma 
privilegiada de colaboração 
com a comunidade 
regional e com o tecido 

empresarial é um factor 
de sucesso da formação 
e da empregabilidade dos 
estudantes da ESSLei. •
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o aumento do número de 
docentes associados a UI 
são alguns dos indicadores 
que comprovam, quer o 
crescimento da actividade 
de Investigação e 
Desenvolvimento (I&D), 
bem como o acréscimo da 
qualidade da produção da 
I&D do IPL. Confirmam esta 
afirmação os indicadores 
do Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial que 
referem que o IPL lidera 
o número de pedidos de 

patentes. No primeiro 
semestre deste ano o IPL 
apresentou dez pedidos de 
patentes o que o coloca à 
frente de instituições como 
o Instituto Superior Técnico 
e de várias universidades.
Este desenvolvimento 
sustentado da I&D será 
fundamental para o futuro 
do IPL, nomeadamente 
para a manutenção da sua 
oferta formativa de 1.º e de 
2.º ciclo, ou para a questão 
da transformação em 
Universidade.
Escreverei nesta edição 
algumas breves palavras 
sobre um aspecto ainda 
pouco cultivado no IPL: a 
criação de spin-off a partir 
das UI do INDEA/IPL, 
consciente que esta matéria 
se destina essencialmente 
à investigação de natureza 
tecnológica e que no IPL há 
também uma vertente muito 
importante de investigação 
na área das Ciências 
Sociais e Humanas.
As instituições de Ensino 

Superior devem ter um 
papel cada vez mais 
activo na economia 
nacional e regional. 
Devem ter capacidade de 
transformar os resultados 
da sua investigação em 
novas oportunidades 
de negócio, ajudando 
a criar novos produtos, 
processos inovadores, 
riqueza e novos postos 
de trabalho. A criação de 
spin-off que desenvolvam 
e comercializem as novas 
tecnologias originárias 
das UI das instituições de 
Ensino Superior é uma das 
formas mais eficazes de 
transferir conhecimento 
inovador para a sociedade e 
os mercados.
É necessário que o IPL crie 
condições para surgirem 
spin-off a partir de projectos 
que visem criar empresas 
que pretendam valorizar os 
resultados de investigação 
gerados no decurso de 
actividades científicas 
produzidas pela

O volume de 
financiamento associado 
a vários projectos 
das Unidades de 
Investigação (UI) do 
INDEA/IPL, a evolução 
significativa do número 
de pedidos de patentes 
por parte das UI do IPL, 
o crescimento do número 
de publicações científicas, 

EuGénIO LuCAs
Director

comunidade académica, 
pelas UI, pelos bolseiros de 
investigação e/ou alunos de 
pós-graduação, bem como 
deve o IPL definir uma 
política activa de promoção 
do empreendedorismo 
académico e de apoio à 
criação de empresas de 
base tecnológica.
A terminar destaco dois 
momentos importantes na 
vida interna do INDEA que 
certamente irão contribuir 
para o seu processo de 
desenvolvimento:
- Em 6 de Abril de 2009 
foram criadas duas novas 
Unidades de Investigação 
no âmbito do INDEA. O 
Centro de Investigação em 
Motricidade Humana (CIMH) 
e o Centro de Investigação 
em Políticas e Sistemas 
Educativos (CIPSE) que 
se juntam assim às nove 
Unidades de Investigação 
anteriormente criadas.
–  Nos termos do despacho 
nº 18773/2009 do Instituto 
Politécnico de Leiria foram 
nomeados os membros do 
CTC – Conselho Técnico-
Científico do INDEA que, 
como previsto nesse 
despacho, procederam à 
eleição do presidente deste 
órgão no passado dia 14 de 
Setembro, tendo sido eleito 
presidente o Doutor Paulo 
Bártolo. •

Instituto de Investigação,
Desenvolvimento

 e Estudos Avançados
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Unidades 
de Investigação do IPL

O Centro para o 
Desenvolvimento Rápido 
e Sustentado de Produto 
(CDRsp) caracteriza-se 
por uma forte capacidade 
de captação de fundos 
para financiamento das 
suas actividades de 
investigação, sendo que as 
suas principais fontes de 
financiamento continuam 
a ser a Fundação para a 
Ciência e Tecnologia (FCT), 
Agência de Inovação, 
IAPMEI, Comissão 

Europeia e outras fontes 
internacionais. 
De salientar o facto 
de o CDRsp ter visto 
recentemente aprovados 
pela FCT cinco projectos 
por si liderados, 
participando ainda como 
parceiro num outro projecto. 
A percentagem de projectos 
submetidos pelo CDRsp 
e aprovados foi nesta 
chamada foi de 45,5 por 
cento (a média nacional é 
de 24,75 por cento), tendo 

estado envolvidos, no 
processo de preparação 
das candidaturas,  todos 
os membros doutorados 
do CDRsp. Os projectos 
de investigação foram 
submetidos nos domínios 
da Engenharia Mecânica, 
Ciência e Tecnologia 
dos Materiais, Saúde e 
Matemática, tendo sido 
aprovados projectos nos 
domínios da Engenharia 
Mecânica e Saúde. 
O financiamento captado 

pelo CDRsp correspondeu 
a 540.549 euros, o que  
representa um aumento 
de 243,7 por cento 
relativamente à chamada 
de 2006 (157.269 euros) 
e 586,7 por cento 
relativamente à chamada 
de 2004 (78.718 euros). 
Os projectos aprovados 
contemplam a contratação 
de 10 Bolseiros 
(cinco  Bolseiros para 
Doutoramento e cinco 
Bolseiros para Mestrado). •

Centro para o Desenvolvimento Rápido e Sustentado de Produto

CDRsp com cinco projectos aprovados pela FCT

Foi aprovado pela Comissão 
Europeia no âmbito do 
programa Marie Curie 
(FP7-PEOPLE-2009-IRSES) 
o projecto “International 
Research Exchange for 
Biomedical Devices, 
Design and Prototyping”. 
O consórcio associado a 
este projecto é constituído 
pelo CDRsp, Universidade 

de Girona (Espanha), 
Universidade de Brescia 
(Itália), Rutgers, The 
State University of New 
Jersey (Estados Unidos 
da América), Instituto 
Tecnológico de Monterrey 
(México) e Centro de 
Tecnologias da Informação 
Renato Archer (Brasil). O 
projecto visa a criação 

e reforço de sinergias 
entre a Engenharia e 
a Medicina de modo a 
permitir o desenvolvimento 
de novas soluções 
para o sector da saúde, 
permitindo igualmente 
criar fortes competências 
e conhecimento ao nível 
do Design e Fabricação 
de Dispositivos Médicos, 

através da utilização de 
ferramentas computacionais, 
biomateriais e tecnologias 
avançadas de produção. 
Em fase de preparação 
estão dois projectos 
europeus e dois projectos 
no âmbito do concurso 
MIT-Portugal, aberto pela 
Fundação para a Ciência e 
Tecnologia. •

CDRsp participa em consórcio internacional

Primeiro em Caracas e 
depois em Guatamara (Ilha 
Marguerita), na Venezuela. 
Dois cursos internacionais 
avançados foram realizados 
no âmbito da rede Ibero-
-Americana BIOFAB 
(Biofabricação: Processos, 
Materiais e Simulação), 
coordenada pelo CDRsp, 
em Junho. “Tendências de 

fabricação em aplicações 
biomédicas” e “Biomateriais, 
Biodegradação e 
Biocaracterização”, foram 
os temas debatidos nos 
cursos, em que participaram 
vários investigadores do 
CDRsp. •

CDRsp organiza cursos internacionais na Venezuela

Paulo Bártolo durante o curso realizado em Guatamara
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O CDRsp integra a Comunidade de Conhecimento e 
Inovação no domínio da Energia do European Institute 
of Technology, uma entidade que visa melhorar a 

competitividade no espaço europeu e integrar as actividades 
de inovação, investigação e educação em áreas estratégicas 
de interesse económico e social. •

CDRsp integra European Institute of Technology

Realizada na ESTG de 9 a 
11 de Julho, a ECCOMAS 
Thematic Conference 
on Tissue Engineering, 
organizada pelo CDRsp em 
conjunto com o Instituto 
de Engenharia Mecânica 
do Instituto Superior 
Técnico, constituiu-se 
como um importante fórum 

internacional de discussão 
de temáticas relacionadas 
com a Engenharia de 
Tecidos e Biofabricação. 
Esteve presente cerca de 
uma centena de pessoas 
entre oradores, estudantes e 
convidados, oriundos de 14 
países. •

Engenharia de Tecidos e Biofabricação na ECCOMAS

O CDRsp transferiu-se, 
em Outubro, para o Centro 
Empresarial da Marinha 
Grande, localizado na 
Zona Industrial do Casal 
da Lebre, até que disponha 
de novas instalações (a 
construir brevemente nessa 

zona industrial). A 15 de 
Abril já aí havia decorrido 
o workshop anual do 
Centro, durante o qual foi 
debatida a importância 
da investigação no seio 
do IPL e apresentado por 
Paulo Bártolo, coordenador 

daquela Unidade Orgânicas 
de Investigação do IPL, o 
Relatório de Actividades 
(2008) e o Plano de 
Actividades para 2009 
do Centro. Além de 
diversos investigadores e 
empresários da região, o 

workshop contou com a 
participação especial de 
Doutor José Grácio da 
TEMA (Universidade de 
Aveiro). •

CDRsp no Centro Empresarial da Marinha Grande

Jantar da conferência realizado nas Grutas de Mira de Aire

Iniciou-se igualmente o 
projecto de investigação 
em co-promoção 
SI Investigação e 
Desenvolvimento 
Tecnológico para o sector 
automóvel com a empresa 
Jorge Honório da Silva 
& Filho. O projecto visa 
o desenvolvimento de 
um sistema integrado 
de projecto, fabrico e 

montagem para peças 
em fibra de vidro e resina, 
utilizando métodos rápidos 
de projecto e produção. 
E o desenvolvimento 
de metodologia de 
levantamento 3D do interior 
de um veículo, concepção 
de isolamento interior e 
produção rápida e flexível 
de painéis de carroçaria 
de modo a aumentar 

a qualidade, suprir as 
necessidades de mercado 
e aumento da produção. 
Ao mesmo tempo estender 
a utilização as mesmas 
tecnologias de fabrico às 
actividades e produtos 
transversais à empresa, 
alavancando o investimento 
nas necessidades de novos 
processos e produtos de 
maior valor acrescentado, 

com ganhos em termos 
de custo, produtividade e 
qualidade. Este projecto 
surge na sequência de uma 
colaboração anterior entre 
a empresa e o CDRsp em 
que se projectou de forma 
optimizada um aileron para 
a empresa Mitsubishi. • 

Projecto no ramo automóvel
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Os investigadores do Centro de Investigação Identidades 
& Diversidades (CIID) apresentaram comunicações, desde 
Abril até Outubro, em duas conferências internacionais e 
seis nacionais. “Inventing a regional tradition in Portugal: 
Memories and truths”, de Fernando Magalhães, foi 
apresentada na conferência Memory am Truth”, na Bulgária, 
de 28 a 31 de Outubro. Já José Trindade apresentou no 
Congresso “Researching Coastal and Resort Destination 
Management: Cultures and Histories of Tourism”, que 
decorreu de 19 a 20 de Outubro, a comunicação “Peasants, 
señoritos and Frenchmen, a century of tourism in a 
Portuguese fishing town.”. Em Portugal, destacam-se as 
comunicações de José Trindade, no colóquio “Falas do 

Mar/Falas da Ria”, a 23 de Outubro ”, no Museu Marítimo 
de Ílhavo; de Fernando Magalhães, Ricardo Vieira e Sara 
Mónico no “IV Congresso da Associação Portuguesa de 
Antropologia – Classificar o Mundo”, de 9 a 11 de Setembro, 
no Instituto de Ciências Sociais e no Instituto Superior de 
Ciências do Trabalho e da Empresa, em Lisboa; de Ricardo 
Vieira, no ciclo de colóquios “Qualidade de vida em todas 
as idades” em Tavira, a 16 de Maio e nas Jornadas de 
Antropologia “Sociedade, Saúde e Comportamentos”, na 
Universidade Técnica de Lisboa, a 29 de Abril; e de Pedro 
Silva e Ricardo Vieira, no 2º Encontro de GAAF “Novas 
Competências para Velhas Exigências”, no IPL, 
a 4 e 5 de Maio. •

Centro de Investigação Identidades & Diversidades

CIID em conferências nacionais e internacionais

Publicações CIID em 2009

A Nazaré dos Pescadores  

– Identidade e Transformação 

de uma Comunidade Marítima

José Maria Trindade
Edições Colibri e IPL

Identidades Pessoais: 

Interacções, Campos de 

Possibilidade e Metamorfoses 

Culturais

Ricardo Vieira
Edições Colibri e IPL

Migrações Portuguesas. 

História, Representação e 

Memória Cultural

José Carlos Laranjo Marques
(co-autoria)
Edição de Teresa Pinheiro

Património e Identidade  

Ricardo Vieira, Fernando 

Magalhães, José Maria  

rindade, Cristóvão Margarido, 

Emília Margarida Marques, 

Saul António Gomes, Acácio 

de Sousa, Fernando Barqueiro, 

José Travaços Santos, José 

Carlos Silva, Luís Mourão 

e Dina Alves 

Profedições e IPL

 Entidade Projecto Investigador Valor

IPL Trajectórias Pessoais e Práticas Profissionais de Assistentes Sociais Ricardo Vieira € 29.320

IPL Novos Papéis Sociais Na Escola: O Mediador Sócio-Escolar e a Construção duma Escola Aberta ás Diferenças Américo Peres € 29.303

IPL Partir, Chegar, Voltar: Metamorfoses Identitárias de Imigrantes Ricardo Vieira € 26.860

IPL Empreendedorismo Transnacional dos Emigrantes Portugueses José Marques € 33.705

IPL Perfil do Visitante dos Monumentos Património da Humanidade na Região de Leiria Graça Poças Santos € 14.439

IPL Criação de um Lugar Literário: A Casa-Museu Afonso Lopes Vieira em S. Pedro De Moel Cristina Nobre € 14.919

Projectos em curso no Centro de Investigação Identidades & Diversidades (CIID)
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Natália Canadas e Luís 
Lima Santos, coordenadora 
e investigador do CIGS 
respectivamente, e 
docentes do IPL, estiveram 
com Rui Sousa (da Câmara 
dos Técnicos Oficiais 
de Contas – CTOC) em 
Moçambique, no passado 
mês de Março. O convite 
partiu da Associação 
Moçambicana de Jovens 
Contabilistas (AMOJOC) e 
traduziu-se na realização de 
um conjunto de palestras e 

acções de formação na área 
da contabilidade.
Foi o início de um processo 
de cooperação e parceria 
que se espera venha a 
ganhar uma abrangência 
ampla: no âmbito da 
regulamentação da 
profissão (CTOC), da 
adopção das IAS-IFRS 
e no âmbito das ofertas 
formativas ao nível do 
ensino superior em 
Moçambique (IPL e outros 
parceiros). Trata-se de um 

projecto win-win
(de responsabilidade 
social) que se traduz na 
criação de capabilities 
entre os parceiros e no 
âmbito do qual o IPL 
já recebeu estudantes 
moçambicanos. Está 
previsto o alargamento do 
intercâmbio especialmente 
ao nível dos mestrados, 
visando a  obtenção de 
competências técnicas e de 
investigação, necessárias 
à docência, em matérias 

como finanças empresariais, 
controle de gestão, etc. 
Em Novembro, Carlos 
Neves, director da ESTG 
e Natália Canadas visitam 
de novo o país, com vista à 
assinatura de um protocolo 
com o Instituto Superior de 
Contabilidade e Auditoria 
de Moçambique (ISCAM) 
que poderá conduzir, 
entre outros aspectos, ao 
aprofundamento da parceria 
na leccionação de cursos do 
1.º ciclo. •

Nos domínios da formação e investigação

CIGS estuda formas de cooperação com Moçambique

As docentes do IPL, 
Carminda Silvestre e Natália 
Canadas e a docente 
Elizete Kreutz da UNIVATES 
(Brasil), estão a desenvolver 
esforços que visam 
aproximar e entrecruzar 
domínios de investigação, 
neste caso entre a área da 
responsabilidade social 
empresarial (CIGS/IPL) e 
a de marcas (UNIVATES). 
O relacionamento teve 

um primeiro milestone 
em Agosto, altura em 
que as docentes do IPL 
participaram em actividades 
naquela instituição de 
ensino superior brasileira. 
Para além da UNIVATES as 
docentes visitaram também 
a Feevale, que em Outubro, 
esteve de visita ao IPL, 
numa comitiva liderada pelo 
seu reitor. A colaboração 
entre as instituições já 

referidas traduzir-se-á, a 
curto prazo, na participação 
na leccionação de 
Unidades Curriculares (UC) 
da Pós-Graduação em 
“Comunicação, Estratégia 
e Branding”, a realizar na 
Feevale, e, numa primeira 
fase, no intercâmbio de 
alunos e professores. A 
participação de docentes da 
UNIVATES na leccionação 
de UC da área de Marketing, 

especialmente ao nível dos 
mestrados; a participação 
do CIGS no Observatório 
de Marcas (rede de 
investigação multinacional) 
e a participação de 
investigadores do CIGS em 
trabalhos de co-orientação 
ao nível de mestrado e 
pós-doutoramento, são 
os outros domínios em 
estudo. •

CIGS estreita relações com o Brasil 

São perto de 500 os 
técnicos e quadros 
de empresas que já 
frequentaram as acções 
de formação contínua no 
Sistema de Normalização 
Contabilística (SNC) 
ministrada desde 2008 na 
ESTG. A formação no SNC 

é acreditada pela Câmara 
dos Técnicos Oficiais de 
Contas e insere-se na 
lógica da aposta continuada 
da Escola na oferta de 
formação no domínio da 
Contabilidade e Finanças. 
Responde igualmente à 
necessidade sentida pela 

linha de investigação em 
Relato Contabilístico e 
Governo das Organizações, 
do Centro de Investigação 
em Gestão para a 
Sustentabilidade (CIGS), 
de vir para o terreno dar o 
seu contributo para que a 
melhoria da qualidade do 

relato que é potenciada pela 
alteração do normativo, 
possa vir a ser uma 
realidade. Por essa via, 
potencia-se e densifica-
se igualmente a relação 
entre a investigação e a 
acção, entre o mundo dos 
profissionais e a academia.•

Sistema de Normalização Contabilística

CIGS forma cerca de 500 profissionais em SNC
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“Ambiente Virtual 3 D” é 
o nome do projecto que o 
Centro de Investigação em 
Informática e Comunicações 
(CIIC) coordena em termos 
científicos, promovido em 
conjunto pela empresa 
Janela Digital e 
INOV – INESCC Inovação, 

que partilham os respectivos 
riscos tecnológicos.
Trata-se de uma ferramenta 
que permitirá criar um 
ambiente virtual de um 
determinado imóvel, de 
modo a torná-lo “visitável” 
online, constituindo 
uma funcionalidade que 

dinamizará o mercado 
imobiliário na Web. É um 
projecto inovador em termos 
tecnológicos e de aplicação 
no mercado, na medida 
em que não só criará 
ambientes virtuais de forma 
automática como também 
permitirá obter modelos 

tridimensionais dos edifícios.
Com este projecto, a Janela 
Digital tem como objectivo  
reforçar a sua posição 
junto dos clientes e o INOV 
reforçar as competências 
internas na área dos 
ambientes virtuais. •

Centro de Investigação em Informática e Comunicações

CIIC desenvolve projecto de imobiliária virtual

Desde a sua fundação que 
o Centro de Investigação 
em Artes e Estudos Cénicos 
(GIAE/C) tem gozado do 
apoio e da experiência do 
Professor Ángel Berenguer 
Castellary, nomeadamente 
através das parcerias com o 
GIAE (Grupo de Investigação 
em Artes Cénicas), que 
dirige. Ángel Berenguer 

tem, desde 1965, quando começou a dirigir o TEU de 
Granada, realizado uma ampla actividade no domínio da 
Teoria e da Prática do Teatro, tanto em Espanha como 
noutros países europeus e dos Estados Unidos da América 
(EUA). Doutorado pelas Universidades de Paris (Tese sobre 
Arrabal, dirigida por Lucien Goldmann) e Granada (Tese 
sobre Lauro Olmo), ensinou na Sorbonne, na Universidade 
do Estado de Nova Iorque (Albany), Tufts University 
(Boston) e na Universidad de Alcalá de Henares, onde é 
Catedrático de Literatura Espanhola e dirige os Estudos 
Teatrais da Universidade assim como a revista Teatro e 
duas colecções (textos e crítica) de livros especializados em 
teatro. Apresentou conferências, participou em congressos 
e ensinou em vários países, sempre na área dos estudos 
dramáticos. É membro do International Institute for Theatre 
Research e do Istituto Internazionale per la Ricerca Teatrale 
(Casa Goldoni, Veneza). Também é Director do Instituto 
Europeo de Investigación Teatral e organizou seminários 
especializados de teatro na Sorbonne, na Universidade 
Internacional Menéndez Pelayo, na Universidade de Alcalá 
de Henares, na Universidade Autónoma de Madrid, etc.
Como director cénico dirigiu obras em Granada, Barcelona, 

Paris, Nova Iorque, Boston e Cracovia (Stu Teatr). Publicou 
várias dezenas de artigos de investigação sobre teatro e 
uma vintena de livros sobre arte dramática desde os séculos 
de Ouro até à Idade Contemporânea, sendo um reconhecido 
especialista nas áreas da Teoria Teatral, Arrabal, Lauro Olmo 
e do teatro ocidental (especialmente o norte americano) 
deste século. Actualmente dirige o GIAE no qual participam 
investigadores de Espanha, de França e dos EUA. No 
âmbito das actividades do GIAE/C, Ángel Berenguer esteve 
na ESAD.CR a 16 de Junho, onde proferiu uma conferência 
sobre “Motivos y Estratégias del Teatro de Vanguardia”. 

Ángel Berenguer foi homenageado (de surpresa) a 24 de 
Setembro em Madrid, como 
forma de reconhecimento pelo 
intenso trabalho em torno 
da investigação em Teatro, 
desenvolvido durante 15 anos 
na Universidade de Alcalá de 
Henares enquanto catedrático de 
Literatura Espanhola, e também 
noutras prestigiadas universidades 
europeias e americanas. Para 
render esse tributo, foi editado 
em sua homenagem e à sua 

teoria explicativa dos fenómenos cénicos e eventos 
contemporâneos, um volume intitulado “Motivos & 
Estratégias: Estúdios en Honor de Ángel Berenguer”. Esta 
colectânea de 47 textos traça a trajectória intelectual do 
reputado professor e investigador e foi coordenada por 
Carlos Alba Peinado e Luis M. Gonzaléz. A edição foi do IPL 
em conjunto com a Universidade de Granada. •

Grupo de Investigação em Artes e Estudos Cénicos

Ángel Berenguer apoia GIAE/C
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O Centro de Investigação 
em Políticas e Sistemas 
Educativos (CIPSE) tem 
por missão a realização de 
trabalhos de investigação 
e de prestação de serviços 
no domínio das Políticas 
e Sistema Educativos. 
Pretende-se promover 
a análise dos sistemas 
educativos, das políticas 
educativas, a realização de 
estudos e de projectos de 
intervenção na sociedade 
e a sua comparação 
internacional, de que são 
exemplo alguns temas 
actuais incidindo sobre 
educação e a formação 
ao longo da vida, a 
validação de competências, 

os direitos humanos e 
cidadania, a inclusão, o 
desenvolvimento humano e 
a sustentabilidade. 
O CIPSE ambiciona o 
desenvolvimento de 
actividades de investigação 
aplicado às realidades 
sociais e culturais locais, 
regionais, nacionais e 
internacionais e tem como 
objectivos promover a 
investigação, a divulgação 
científica, a formação 
permanente e a prestação 
de serviços em diversos 
domínios relacionados 
com Políticas e Sistema 
Educativos. 
O CIPSE tem em curso sete 
projectos de investigação, 

envolvendo investigadores 
nacionais e estrangeiros: 
“Sistemas e Territórios do 
Conhecimento”, “Sociedade 
do Conhecimento”, 
“Educação Terciária”, “IPL- 
-Comunidade”, “Abandono 
Escolar”, “Modelos de 
Governação de Instituições 
de Ensino Superior” e 
“O RJIES e os Modelos de 
Governo das Instituições 
de Ensino Superior 
Portuguesas” .
No segundo semestre 
do corrente ano prevê-
-se que, em colaboração 
com outras instituições 
nacionais e estrangeiras, 
sejam ministradas duas 
pós-graduações não 

conferentes de grau, 
em políticas e sistemas 
educativos e em direcção 
estratégica de instituições 
de ensino superior e em 
2010, a realização de três 
seminários sobre a temática 
da educação superior. •

Centro de Investigação em Políticas e Sistemas Educativos

CIPSE desenvolve sete projectos de investigação

O CIMH – Centro de 
Investigação em Motricidade 
Humana teve início no 
mês de Abril de 2009, no 
seio do INDEA, tendo por 
objecto a implementação de 
actividades de investigação 
e desenvolvimento em 
Motricidade Humana, 
nas suas diversas 
valências. Associado a 
este objecto, o CIMH tem 
por objectivo contribuir 
para o reconhecimento do 
IPL enquanto instituição 
de referência de ensino 
superior, num elo de ligação 
entre três âmbitos fulcrais na 
missão do mesmo: o ensino 
e a formação, a investigação 
e o desenvolvimento e o 

apoio ao desenvolvimento 
da comunidade regional.
Na fase de instalação 
procedeu-se à elaboração 
do Regulamento interno 
e à definição das linhas 
de acção orientadas para 
quatro áreas prioritárias 
de investigação: o Treino 
Desportivo, a Actividade 
Física e Saúde, o Controlo 
Motor e Aprendizagem e 
a Pedagogia Desportiva. 
Foram candidatados 
projectos a financiamento, 
tendo sido aprovados dois 
por parte do IPL. 
Composto, actualmente, por 
16 investigadores, sendo 
oito doutorandos, neste 
momento, encontra-se 

numa fase de concretização 
e afectação de Projectos, 
de integração de novos 
membros e em processo de 
constituição da Comissão 
Externa de Aconselhamento 
Científico e de criação 
de instalações próprias, 
passando a sede a ser no 
Campus 5 do IPL, junto 
a outras unidades de 
investigação.
No sentido de uma acção 
directa com os ciclos de 
estudo ministrados no 
IPL, a acção está a ser 
orientada para a integração 
de estudantes do 1.º Ciclo 
de formação do Curso 
de DBE – Desporto e 
Bem-Estar (ESECS) e 

do 2.º Ciclo do Curso de 
Mestrado em Intervenção 
para um Envelhecimento 
Activo (ESSLei e ESECS). 
Tendo em conta o contexto 
nacional nesta área científica 
e para pertencermos a uma 
rede maior de investigação, 
está a ser estabelecida uma 
parceria com o  CIDESD, 
com sede na UTAD. •

Centro de Investigação em Motricidade Humana

CIMH inicia actividades
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O Grupo de Investigação em Recursos Marinhos (GIRM) 
criou recentemente o Laboratório de Aquacultura 
Ornamental (LAO) e o Laboratório de Patologias em Peixes 
Ornamentais (LPO). O objectivo é promover, coordenar e 
executar projectos de investigação científica, bem como 
prestar serviços para a comunidade, contribuindo deste 
modo para a transmissão e difusão do conhecimento 
científico e tecnológico na área da aquariofilia. O LAO visa 
desenvolver projectos em áreas da aquariofilia ornamental 
pouco exploradas cientificamente, tais como a reprodução, 

a eficiência de eclosão, a fertilização, a taxa de alimentação 
e a nutrição. Actualmente as espécies alvo de estudo são: 
Betta splendens, Colisa  lalia, Macropodus opercularis, 
Xiphophorus maculatus, Poecilia reticulata, Poecilia 
shenops, Corydora anaeus, Danio rerio, Puntius titteya e 
Moenkhausia sanctaefilomenae. No LAO está em curso uma 
investigação sobre a Masculinização de larvas de Betta 
splendens que visa criar um protocolo que permita aos 
produtores desta espécie (a segunda espécie a ser mantida 
em cativeiro) maximizar a produção de machos, o género 
que tem especial valor comercial.
Recentemente o SEA LIFE Porto propôs ao GIRM uma 
parceria para proceder à reprodução de peixes de lá 
provenientes, uma vez que os laboratórios reúnem as 
condições ideais para a reprodução, desenvolvimento 
e crescimento larvar. O primeiro passo já foi dado com 
a recepção de um cavalo-marinho (Hippocampus reidi) 
que estava já numa fase avançada de desenvolvimento 
embrionário, pelo que no dia seguinte à sua recepção 
brindou a comunidade com cerca de 750 larvas.  
Este terá sido o primeiro passo de um longo caminho que 
tem como objectivo preservar espécies que se encontram 
em risco, minimizando a pressão ambiental sobre as 
mesmas, colaborando para uma aquariofilia sustentável. •

Grupo de Investigação em Recursos Marinhos

GIRM aposta forte na aquariofilia ornamental

Cavalo-marinho (Hippocampus reidi) no LAO

Em parceria com a Bioestratégia, empresa de consultadoria 
na área do diagnóstico de patologias em peixes, o GIRM 
está a desenvolver uma investigação de identificação 
e tratamento de patologias de peixes ornamentais. O 
projecto envolve um investimento de 33.000 euros, sendo 
24.750 euros co-financiados pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER), através do Programa 
Operacional PO Algarve21. Este projecto, que decorre 
no LPO visa desenvolver protocolos de identificação de 
patologias em peixes ornamentais de água doce e salgada, 
que permitam a sua identificação sem recorrer a técnicas 
destrutivas que impliquem o sacrifício do animal, permitindo 
também seleccionar os agentes terapêuticos mais eficazes 
no combate às principais patologias encontradas.
O cerne desta investigação passa não só pela observação 
de peixes com sintomatologia anormal, característica de 
doenças, mas também pela observação de peixes 
 

provenientes de aquários que apresentem índice de 
mortalidade elevado. •

Na identificação e tratamento de patologias 

GIRM desenvolve projecto em peixes ornamentais  

Identificação de microrganismos que geram doenças em peixes 
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O GIRM entre Abril e Maio colaborou com a Profresco  
– Produtos Alimentares, Lda. (Peniche) e a Conservas de 
Peixe Dâmaso Unipessoal, Lda. (Vila Real de Santo António) 
na preparação de candidaturas a Vales I&DT e Inovação, no 
âmbito do QREN, tendo sido aprovados quatro projectos: 

• “Produção de congelados de pescado suplementados com 
antioxidantes: viabilização do projecto e transferência de 
conhecimento” (Vale Inovação – 30.000 euros | Profresco); 

• “Optimização do processo de renovação da água de 
depuração num centro de depuração de moluscos bivalves 
vivos” (Vale I&DT – 33.000 euros | Profresco);
• “Produção de chouriço de atum com elevado teor de 
antioxidantes: viabilização do projecto e transferência de 
conhecimento” (Vale Inovação – 25.000 euros | Conservas de 
Peixe Dâmaso Unipessoal, Lda.);
• “Caracterização nutricional e definição do tempo de vida de 
prateleira do chouriço de atum” (Vale I&DT – 33.000 euros). •

Vales de I&DT e Inovação atribuídos a quatro projectos

GIRM presta serviços a empresas  

 Entidade Projecto Investigador(es) Valor

FCT
SEAGULL – identificação de fontes difusas de poluição fecal em ambientes 
naturais: dados para avaliação do risco

Participação de Sérgio Leandro e Ana Santos (GIRM)  em 
colaboração com a Universidade de Aveiro

€ 163.501

IPL
BlueAct: Pesquisa de compostos bioactivos em organismos marinhos da Reserva 
Natural das Berlengas e da costa de Peniche

Rui Pedrosa € 37.234

IPL
BerlenBio – Será a Reserva Natural das Berlengas uma fonte de Biomassa 
e Biodiversidade para as áreas circundantes?

Paulo Maranhão € 37.397

IPL
Chitin Ocean: Identificação de crustáceos marinhos 
como potenciais fontes de quitina

Sérgio Leandro € 34.940

IPL Caracterização das populações de bivalves da Lagoa de Óbidos Susana Ferreira € 37.451

Cinco Projectos de Investigação do GIRM aprovados

O globADVANTAGE tem assumido um papel crescente 
em termos de investigação em estratégia e negócios 
internacionais na região, baseado numa rede de 
investigadores e parceiros nacionais e internacionais, 

publicando livros direccionados a estudantes, gestores e 
executivos, empreendedores e demais interessados em 
estratégia e negócios internacionais. •

Livros publicados em 2009 (Portugal)

Casos de estudo: Usar, escrever e estudar
Manuel Portugal Ferreira e Fernando Serra
Lidel Edições Técnicas

Marketing para empreendedores e pequenas empresas
Manuel Portugal Ferreira, Nuno Reis e Fernando Serra
Lidel Edições Técnicas

Livros para 2010 (Portugal)

Gestão estratégica: Conceitos e casos portugueses
Manuel Portugal Ferreira, Fernando Serra, Alexandre Pavan 
e Cândida Torres | Lidel Edições Técnicas 
 

  

Livros para 2010 (Brasil)

Ser Empreendedor: Pensar, criar e moldar a nova 
empresa (adaptado)
Manuel Portugal Ferreira, João Santos, Fernando Serra
Edições Saraiva

Marketing para empreendedores e pequenas empresas
(adaptado)
Manuel Portugal Ferreira, Nuno Reis e Fernando Serra

Colectânea de artigos científicos sobre Estratégia
Manuel Portugal Ferreira, Fernando Serra e Maurício Pereira, 
entre outros

Administração estratégia em organizações públicas
Manuel Portugal Ferreira, Fernando Serra, Maria Cândida 
Torres e Alexandre Pavan (Brasil)

Center of Research in International Business & Strategy

globADVANTAGE publica livros em Portugal e no Brasil  
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Será apresentado a 13 
de Novembro na NERLEI 
(Associação Empresarial 
da Região de Leiria) o 
Observatório de Empresas 

Familiares (OEF), criado 
recentemente pelo 
Globadvantage. O grupo de 
trabalho inicial é composto 
pelos investigadores 

Mafalda Casimiro, Manuel 
Portugal Ferreira e Tânia 
Santos e visa desenvolver 
investigação aplicada sobre 
as empresas familiares 

da região, atendendo ao 
peso considerável que 
desempenham na economia 
regional e nacional. •

Observatório de Empresas Familiares 

Com a recente instalação, 
nos laboratórios do 
Departamento de 
Engenharia Electrotécnica, 
da câmara anecóica 
do IT/IPL, são abertas 

novas possibilidades 
no campo dos ensaios 
de compatibilidade 
electromagnética, 
caracterização de antenas e 
estudos de propagação de 

ondas electromagnéticas. 
Foram adicionados novos 
sistemas, desenvolvidos 
na Escola com o apoio de 
estudantes contratados 
no âmbito de Bolsas 

Investigação, sob a 
orientação dos docentes 
Rafael Caldeirinha e Telmo 
Fernandes, autores deste 
projecto. •

Delegação de Leiria do Instituto de Telecomunicações

Câmara Anecóica do IT entra em funcionamento  

 Entidade Projecto Investigadores Observações

PT Inovação Sistema multifuncional de Gestão de Frotas (SGF)
Rafael Caldeirinha, Mário Antunes e Luís Bento 
(IT – DL)

Iniciado em Março 

PT Inovação
DVB–T Probe (sistema portátil para análise e detecção de falhas no 
sistema de transmissão de televisão digital terrrestre)

Sérgio Faria e Telmo Fernandes (IT – DL) Iniciado em Março 

FCT COMUVI – Compressão de vídeo multi-vista (PTDC/EEA-TEL/099387/2008)
Sérgio Faria e Nuno Rodrigues (IT – DL), 
em colaboração com a Universidade Federal do Rio 
de Janeiro e o Instituto Militar do Exército, Brasil

___

FCT
Projecto de Códigos e Receptores Avançados para Transmissão em canais 
Rádio Selectivos

Instituto de Sistemas e Robótica (ISR) de Lisboa 
com a participação de Rafael Caldeirinha 
e Telmo Fernandes (IT – DL)

___

IPL e IT P3DTV (investigação da transmissão de televisão 3D) Pedro Assunção, Sérgio Faria, Rafael Caldeirinha 
e Telmo Fernandes

Iniciado em 
Outubro

Cinco projectos do IT em curso

Será apresentado a 18 de 
Novembro na ESECS, o livro 
promoção de competências 
em educação, de Maria 
Isabel Simões Dias, docente 
da escola e investigadora 
do Núcleo de Investigação 
e Desenvolvimento em 
Educação (NIDE). O livro 

apresenta o Programa de 
Promoção de Competências 
pessoais e profissionais 
em Educação de infância 
(PPCppEi). É uma proposta 
de intervenção psico-
-educativa dirigida a 
jovens adultos, estudantes 
do Ensino Superior. O 

PPCppEI procura estimular 
o desenvolvimento do self 
(auto-conhecimento/auto-
conceito/auto-estima), a 
comunicação interpessoal, a 
gestão da agenda pessoal, 
o trabalho em equipa, a 
resolução de problemas, 
a observação/avaliação, a 

planificação e a reflexão. 
A autora é doutorada 
em Psicologia, docente 
na ESECS do IPL e co-
-responsável pelo Projecto 
de Formação e Investigação 
em Educação de Infância 
(PFIEI) desde o ano lectivo 
2003/2004. •

Núcleo de Investigação e Desenvolvimento em Educação

Investigadora do NIDE 
lança livro sobre competências em educação
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SAS
Apoio e Serviços

Candidaturas e resultados disponíveis em www.ipleiria.pt

SAS apoiam estudantes do IPL
Os Serviços de Acção 
Social (SAS) do IPL têm 
como missão contribuir 
para assegurar a igualdade 
de oportunidades de 
acesso, frequência 
e sucesso escolar 
aos estudantes que 
ingressam no Instituto, 
proporcionando-lhes 
condições que permitam 
superar desigualdades 
económicas e sociais.

Assim, concedem diversos 
benefícios sociais tais 
como bolsas de estudo, 
alojamento em residências 
de estudantes, cantinas e 
bares, e também asseguram 
a prestação de serviços 
médicos, dispondo de sete 
consultas de especialidade 
(Clínica Geral, Ginecologia/
Obstetrícia, Medicina 
Dentária, Medicina 
Desportiva, Medicina do 

Trabalho e Oftalmologia), 
além de Psicologia Clínica. 
No ano lectivo de 
2008/2009, foram 2.378 as 
consultas realizadas. •

Para assegurar uma 
resposta célere aos pedidos 
de bolsa de estudo e 
alojamento provenientes 
dos estudantes, os SAS 
possibilitam a candidatura 
online e o processamento 
automático do formulário 
de candidatura submetido, 
possibilitando ao estudante, 
no imediato, conhecer a 

fase de desenvolvimento 
do seu processo, podendo 
estar “em estudo“, ser 
considerado “bolseiro“ e, 
neste caso, o valor da bolsa 
a atribuir. Os resultados 
das candidaturas a bolsa 
de estudo e alojamento são 
também divulgados online
e poderão ser reapreciados 
ao longo do ano. 

Este ano lectivo, a bolsa de 
estudo do IPL tem um valor 
médio de 203 euros, 
e é processada aos cerca de 
2.910 estudantes bolseiros 
em 10 prestações (de 
Setembro a Junho inclusive) 
no caso de estudantes 
de cursos superiores, e 
em 18 prestações aos 
estudantes de Cursos de 

Especialização Tecnológica. 
Quanto a alojamento, a 
16 de Outubro tinham 
apresentado candidatura 
1.049 estudantes, dos quais 
695 viram o seu pedido 
aceite e, portanto, passaram 
a habitar numa Residência 
de Estudantes do IPL. •

Bolsas de Estudo e Alojamento
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ALIMEntAÇÃO

∙ 5 refeitórios

∙ 9 bares

∙ 2 restaurantes

∙ 1 sala de comida vegetariana

∙ 1 snack-bar

sIstEMA HACCP

ALOJAMEntO

∙ 7 residências de estudantes

∙ 116 apartamentos T0

∙ 917 camas

Estudantes com acesso a:

∙ Sala de estudo

∙ Sala de convívio

∙ Sala de informática

∙ Cozinha

∙ Lavandaria

ACEssO À IntERnEt

sERVIÇOs MéDICOs

7 Consultas de Especialidade:

   ∙ Clínica Geral

   ∙ Ginecologia/Obstetrícia

   ∙ Oftalmologia

   ∙ Medicina Dentária

   ∙ Medicina Desportiva

   ∙ Medicina do Trabalho

   ∙ Psicologia Clínica

PREÇO DAs COnsuLtAs ACEssíVEL

CRECHE/InFAntÁRIO

∙ Para filhos de estudantes e 
restante comunidade do IPL

∙ Capacidade para 40 crianças

Valências:

∙ Berçário

∙ Creche

∙ Infantário

MEnsALIDADE ACEssíVEL
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Os SAS prestam um serviço 
de alimentação saudável e 
seguro, gerindo, no IPL, 
cinco cantinas, dois 
restaurantes, um snack-
-bar, uma sala de refeições 
rápidas com comida 
vegetariana e nove bares, 
distribuídos pelos cinco 
campi do IPL. No ano lectivo 
2008/2009, foram servidas 
503.384 refeições (almoço e 
jantar) naqueles espaços. •

Alimentação Saudável
Refeição
Composição: sopa, prato (carne ou peixe), salada, 
 sobremesa (fruta / doce / iogurte), 
 copo de água ou sumo

Preço: 2,20€ (senha pré-comprada)
 2,80€ (senha do dia)

Local de venda: em todos os bares e refeitórios do IPL

Consulte os horários das Unidades Alimentares do IPL em: 
www.ipleiria.pt > Serviços e Recursos > Serviços de Acção Social 
– SAS > Alimentação.

Creche do IPL
No Campus 2 do IPL 
funciona, todos os meses 
do ano, uma creche/
jardim-de-infância que 
acolhe 40 crianças este 
ano lectivo. Com idades 
compreendidas entre os 3 
meses e os 4 anos, 15 são 
filhas de estudantes e as 

restantes 25 de funcionários 
do Instituto. As actividades 
são desenvolvidas em duas 
salas de creche (0–3 anos) 
e uma sala de jardim-de-
-infância, e acompanhadas 
por três Educadoras de 
Infância e quatro Auxiliares 
de Acção Educativa. •

IPL promove igualdade de oportunidades

Apoios especiais para estudantes 
portadores de deficiência

Os Serviços de Acção 
Social do IPL, atentos à 
promoção da igualdade 
de oportunidades entre 
os estudantes, ajusta 

os apoios a conceder 
em função dos casos. O 
número de estudantes com 
necessidades educativas 
especiais, por serem 

portadores de deficiência 
física ou sensorial, tem 
vindo a aumentar nos 
últimos anos no Instituto, 
o que tem justificado que, 
além do apoio financeiro, 
seja concedido um 
apoio especializado, em 
articulação com a família do 
estudante. Deste modo, e 
a título de exemplo, é dado 
suporte às necessidades 
de deslocação de e para a 
Escola e dentro do campus, 
é possibilitado alojamento 

em quartos adaptados 
às suas necessidades 
específicas e cedido 
equipamento informático e 
software adequado, além 
de se facilitar o recurso a 
tradutores de língua gestual 
envolvendo os recursos 
humanos e técnicos do 
próprio Instituto, como por 
exemplo, a Unidade de 
Ensino a Distância (UED). 
É ainda concedido apoio 
bibliográfico, assistência 
médica e alimentar. •
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Na modalidade de Futebol 11

IPL representou Portugal na Polónia

As marcas conquistadas 
pelos estudantes-atletas do 
IPL têm sido determinantes
para a sua afirmação no 

panorama desportivo 
universitário em Portugal. 
Para além dos títulos 
conquistados pelos 

estudantes, a equipa 
de Futebol 11 do IPL 
conquistou o direito 
desportivo de representar 
a Instituição e o País no 
7.º Campeonato Europeu 
Universitário (CEU) da 
modalidade, que decorreu 
em Wroclaw, na Polónia, 
de 20 a 26 de Julho. Esta 
foi a terceira participação 
internacional do IPL neste 
Campeonato e a sétima, 
em termos absolutos,  
em diversas modalidades. 

Trata-se de um marco 
histórico uma vez que o IPL 
passa a ser a instituição 
portuguesa com mais 
participações no CEU de 
Futebol 11. 
Com fair play e espírito de 
convívio sempre presente, 
os estudantes-atletas do 
IPL contribuíram de forma 
decisiva para o prémio 
atribuído pela Organização 
da iniciativa, o de “Melhor 
equipa extra competição“. •

Equipa de Futebol 11, Polónia

Primeiro Torneio de Snooker
Os SAS promoveram esta 
iniciativa com o intuito 
de alargar o leque de 
actividades desportivas 
dirigidas aos estudantes 
do Instituto Politécnico de 
Leiria. Este evento teve 

lugar na Cantina 3 
– Campus 2, local onde 
foi disponibilizada uma 
mesa de jogo, estando 
agora ao dispor de toda a 
comunidade académica.
Decorreu durante os 

meses de Março e 
Abril de 2009 o 1.º 
Torneio de Snooker 
dos SAS/IPL com a 
seguinte classificação 
apresentada no quadro 
ao lado.

Classificação final

1.º Tiago Santos

2.º Ricardo Rodrigues

3.º Ricardo Vicente

4.º Valter Silva

5.º Pedro Mota

SAS
Actividades Desportivas
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Campeões Nacionais Universitários, 2009

Classificações em 2009

Títulos conquistados pelos estudantes-atletas do IPL

MODALIDADE NOME/ESCOLA

Atletismo Feminino 
– 60 metros em pista coberta

Cândida Bairrada,
estudante do curso de Desporto e
Bem-Estar da ESECS

Atletismo Feminino
 – Estafeta 4x200 metros
    em pista coberta

Equipa formada por estudantes da 
ESECS e ESSLei

Atletismo Masculino 
– 3000 metros em pista ao ar livre 

João Lopes, 
estudante do curso de Engenharia 
Electrotécnica da ESTG

Futebol 11
Equipa formada por estudantes 
da ESECS e ESTG

Taekwondo – combate – 80kg
João Lino, 
estudante do curso de Design 
Gráfico da ESAD.CR

MODALIDADE NOME/ESCOLA

Atletismo Feminino 
– 100 metros em pista ao ar livre

Cândida Bairrada,
estudante do curso de Desporto
e Bem-Estar da ESECS

Atletismo Feminino 
– Estafeta 4x200 metros 
   em pista ao ar livre

Equipa formada por estudantes 
da ESECS e ESSLei

Atletismo Feminino 
– Lançamento do peso 
   em pista ao ar livre

Catarina Rosa, 
estudante do curso de 
Enfermagem da ESSLei

Atletismo Feminino 
– Salto em altura 
   em pista coberta

Catarina Rosa,
estudante do curso de 
Enfermagem da ESSLei

Atletismo Feminino 
– Salto em comprimento 
   em pista ao ar livre

Ana Filipa Neves,
estudante do curso de 
Enfermagem da ESSLei

Ténis Feminino
Inês Cristóvão,
estudante do curso de Informática 
para a Saúde da ESTG

Atletismo Masculino 
– 100 metros em pista ao ar livre

Ivo Vital,
estudante do curso de Protecção 
Civil da ESTM

Vice-campeões Nacionais Universitários, 2009

MODALIDADE CLASSIFICAÇÃO ESCOLA

Andebol Feminino 3.º
ESECS, ESTG, ESAD.CR 
e ESSLei

Bodyboard Masculino 4.º
Hugo Chicharro,
estudante do curso de 
Engenharia Civil da ESTG

Futsal Feminino 5.º ESECS e ESTG

Futsal Masculino 5.º ESECS, ESTG e ESSLei

Classificações honrosas obtidas, 2009

Os estudantes do IPL podem, por lazer ou competição, 
praticar desporto no Instituto que este ano lectivo 
oferece um conjunto de modalidades desportivas, nas 
vertentes “Feminino“ e “Masculino“: Andebol, Atletismo, 
Basquetebol, Bodyboard, Hóquei em Patins,
Futebol 11, Futsal, Surf, Ténis e Voleibol.

Ao nível de competição, o IPL tem procurado criar as 
melhores condições para que um maior número possível 
de equipas e atletas seja apurado para as fases finais 
do Campeonatos Nacionais Universitários (CNU), onde 
o Instituto se tem destacado. •

Fonte: Sector das Actividades Desportivas e Culturais

IPL disponibiliza dez modalidades desportivas em 2009/2010 

Copyright Nuno Gonçalves/UMdicas
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Reconhecimento e Mérito Desportivo
Marco Afra: Treinador de Andebol

Ana Lúcia Correia: Treinadora de Futsal Feminino 

João Pedro Espírito Santo: Treinador de Futsal Masculino

João Moreira: Treinador de Futebol 11

Paulo Reis: Técnico de Atletismo

Raquel Pinho: Andebol Feminino

Armando Cardoso: Andebol Masculino

Salete Fernandes: Futsal Feminino

Carlos Afonso: Futebol 11

Atleta Revelação
Diana Pereira: Andebol Feminino 

André Santos: Andebol Masculino 

Diogo Correia: Atletismo:

Fábio Duarte: Bodyboard

Ricardo Rodrigues: Futebol 11 

Carina Xavier: Futsal Feminino

Pedro Santos: Futsal Masculino 

David Santos: Surf

Atleta do Ano

Karine Lopes: Andebol Feminino 

Nuno Leonor: Andebol Masculino 

Cândida Bairrada: Atletismo 

Hugo Chicharro: Bodyboard  

Ruben Caetano: Futebol 11 

Rita Ascenso: Futsal Feminino 

Micael Domingues: Futsal 

Marco Silva: Surf Masculino

Treinador do Ano
Paulo Reis: Basquetebol

Menção Honrosa
Inês Cristóvão

Modalidade do ano
Futebol 11

A Gala do Desporto do 
IPL distinguiu os atletas  
do Instituto como forma 
de reconhecimento 
público da importância 

atribuída à prática 
desportiva, bem como 
aos resultados alcançados 
durante o ano lectivo de
2008/2009.

A 7.ª Gala, promovida 
pelos SAS, teve lugar 
em Junho e atribuiu 28 
distinções. •

7.a edição – 2008/2009

Gala do Desporto do IPL distingue atletas

Vencedores da 7.ª Gala do Desporto do IPL, 2009 
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AE ESECS
Pedro Batalha

Comunicação 

Social e Educação 

Multimédia

ASSOCIATIVISMO
 DE ESTUDANTES

Federação Académica de Leiria

FAL apoia os estudantes do IPL
Com o objectivo potenciar 
o associativismo estudantil, 
representar os estudantes 
e oferecer a oportunidade 
de completar a formação 
técnica e académica com 
formação pessoal, tanto 
ao nível cultural, como 
desportivo e de cidadania, 

foi criada a Federação 
Académica de Leiria (FAL), 
com sede em Leiria, no 
Convento de Santo Estevão.
Composta pelas 
Associações de Estudantes 
das Escolas Superiores 
de Educação e Ciências 
Sociais, Tecnologia e 

Gestão e de Saúde, do 
IPL, com a participação 
da Ordem D. Dinis e dos 
Núcleos de Estudantes do 
Instituto, a FAL pretende 
desenvolver actividades 
nas áreas da acção social, 
política educativa, cultura e 
desporto. •

Presidentes das Associações de Estudantes

AE ESTG
André Sousa

Engenharia 

Electrotécnica

AE ESAD.CR
Pedro Semedo

Som e Imagem

AE ESTM
Frederico Silva

Gestão Turística e 

Hoteleira

AE ESSLei
Rui Jordão

Enfermagem
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CONTACTOS IPL

WWW.IPLEIRIA.PT

Instituto Politécnico de Leiria
Edifício Sede

Rua General Norton de Matos

Apartado 4133

2411 – 901 Leiria

Tel._ 244 830 010 | Fax_ 244 813 013

ipleiria@ipleiria.pt | www.ipleiria.pt

Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
Campus 1

Rua Dr. João Soares

Apartado 4045

2411 – 901 Leiria 

Tel._ 244 829 400 | Fax_ 244 829 499

esecs@esecs.ipleiria.pt | www.esecs.ipleiria.pt

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Campus 2

Morro do Lena – Alto do Vieiro

Apartado 4163

2411 – 901 Leiria

Tel._ 244 820 300 | Fax_ 244 820 310

estg@estg.ipleiria.pt | www.estg.ipleiria.pt

Escola Superior de Artes e Design
Campus 3

Rua Isidoro Inácio Alves de Carvalho

Apartado 823

2504 – 917 Caldas da Rainha 

Tel._ 262 830 900 | Fax_ 262 830 904

esad@esad.ipleiria.pt | www.esad.ipleiria.pt

Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar
Campus 4

Santuário Nossa Senhora dos Remédios

2520 – 641 Peniche 

Tel._ 262 783 607 | Fax_ 262 783 088

estm@estm.ipleiria.pt | www.estm.ipleiria.pt

Instituto de Investigação, Desenvolvimento e 
Estudos Avançados
Campus 5

Rua das Olhalvas

2414 – 016 Leiria 

Tel._ 244 845 051 | Fax_ 244 845 059

indea@ipleiria.pt | www.ipleiria.pt

Centro para o Desenvolvimento Rápido e 
Sustentado de Produto
Centro Empresarial da Marinha Grande

Rua de Portugal - Zona Industrial

2430 – 028 Marinha Grande

cdr-sp@ipleiria.pt | www.cdr-sp.ipleiria.pt

Unidade de Ensino a Distância
Campus 5

Rua das Olhalvas

2414 – 016 Leiria 

Tel._ 244 845 052 | Fax_ 244 845 059

ued@ipleiria.pt | www.ipleiria.pt

Centro de Formação para Cursos de Especialização 
Tecnológica
Campus 5

Rua das Olhalvas

2414 – 016 Leiria 

Tel._ 244 845 053 | Fax_ 244 845 059

for.cet@ipleiria.pt | www.ipleiria.pt

Escola Superior de Saúde
Campus 2

Morro do Lena – Alto do Vieiro

Apartado 4137

2411 – 901 Leiria 

Tel._ 244 845 300 | Fax_ 244 845 309

esslei.leiria@esslei.ipleiria.pt | www.esslei.ipleiria.pt

Serviços de Acção Social
Edifício Sede

Rua General Norton de Matos

Apartado 2829

2401 – 901 Leiria

Tel._ 244 830 640 | Fax_ 244 830 646

sas@sas.ipleiria.pt | www.ipleiria.pt

Serviço de Apoio ao Estudante
Campus 2

Edifício B

Morro do Lena – Alto do Vieiro

Apartado 4163

2411 – 901 Leiria

Tel._ 244 820 300 | Fax_ 244 820 310

sape@ipleiria.pt | www.sape.ipleiria.pt



Nome:

Morada:

Localidade:	 	 	 	 	 	 	 Código	postal:

Tel.:	 	 	 	 	 	 	 	 E-mail:

Desejo receber a Politécnica – Revista do Instituto Politécnico de Leiria, enviando para o efeito esta 
ficha de assinatura para:

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (IPL)
Edifício Sede
Rua General Norton de Matos
Apartado 4133
2411-901 Leiria – Portugal



 

Agenda IPL

19 de Outubro a 17 de Novembro

Exposição Comemorativa 
do Bicentenário do Nascimento 
de Louis Braille
Escola Superior de Educação 
e Ciências Sociais, Campus 1 (Leiria)

4 de Novembro a 2 de Dezembro

Ciclo de Cinema e Debate PAR
Escola Superior de Artes e Design, 
Campus 3 (Caldas da Rainha)

16 a 18 de Novembro

International Meeting 
on Marine Resources (IMMR) 
Escola Superior de Turismo
e Tecnologia do Mar, Campus 4 (Peniche)

Sessão Solene de Abertura 
do Ano Lectivo 2009/2010
Escola Superior de Tecnologia
e Gestão, Campus 2 (Leiria)

11 de Novembro

Exposição de Pintura “Visões Reveladas” 
– António Joaquim Alves
Biblioteca José Saramago, Campus 2 (Leiria)

17 a 27 de Novembro

25 e 26 de Novembro 

III Congresso Internacional de Turismo 
de Leiria e Oeste
Escola Superior de Turismo 
e Tecnologia do Mar, Campus 4 (Peniche)

I Congresso Internacional Ciências 
Jurídico-Empresariais
Escola Superior de Tecnologia 
e Gestão, Campus 2 (Leiria)

16 e 17 de Dezembro 
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