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DESPACHO N.o 191/2017 

LOUVOR À PROFESSORA DOUTORA NATÁLIA MARIA PRUDÊNCIO RAFAEL CANADAS 

A Doutora Natália Maria Prudêncio Rafael Canadas, Professora Coordenadora da Escola Superior 

de Tecnologia e Gestão (ESTG) do Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria), cessou funções 

públicas, por motivo de aposentação, no passado dia 31 de março. 

Iniciou funções docentes em 5 de novembro de 1976, no Instituto Superior de Contabilidade e 

Administração de Coimbra, tendo posteriormente sido docente do ensino básico e secundário em 

várias Escolas. Ingressou no IPLeiria em 1 de setembro de 1990, como professora da Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão deste Instituto, tendo lecionado ao longo de mais de 25 anos no 

Departamento de Gestão e Economia. Foi membro fundador e membro da comissão coordenadora 

do Centro de Investigação em Gestão e Sustentabilidade. Participou em vários projetos, em 

comissões científicas de eventos e em diversos júris de provas de mestrado e doutoramento. Foi 

orientadora de dissertações de mestrado e de teses de doutoramento e autora de vários livros e de 

outras publicações de caráter científico. 

Para além das funções docentes e de investigação, foi membro da Assembleia de Representantes 

da ESTG, entre dezembro de 2003 e janeiro de 2007, membro do Conselho Científico da ESTG, 

por inerência de funções, de novembro de 1995 a março de 2009, e membro do Conselho 

Técnico-Científico da ESTG, de março de 2009 a maio de 2011. 

Exerceu os cargos de Coordenadora do Departamento de Gestão e Economia da ESTG, entre julho 

de 1997 e outubro de 2001 e entre abril de 2007 e maio de 2011, e de Coordenadora do Curso de 

Mestrado em Finanças Empresariais de abril de 2009 a outubro de 2014. Assegurou ainda a 

Coordenação de Pós-Graduações da ESTG e a Coordenação de Mestrados e Pós-Graduações 

desenvolvidas pela ESTG em parceria com outras instituições de ensino, tendo sido ainda membro 

de várias Comissões Científicas e Comissões Científico-Pedagógicas de curso na ESTG. 
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No exercício de tais funções, a Doutora Natália Canadas demonstrou incessantemente elevadas e 

inegáveis qualidades humanas e profissionais, colocando os seus conhecimentos, experiência e 

capacidades na prossecução das atribuições do IPLeiria e da ESTG. 

Destaca-se a vasta experiência profissional, o permanente contacto com os meios científicos e 

académicos, o rigor e a eficácia no exercício das suas funções, bem como a participação na génese 

do Departamento de Gestão e Economia e de vários cursos da ESTG e de cursos ministrados em 

parceria com outras instituições. 

Pelas competências, sentido de responsabilidade e trabalho desenvolvido, a ESTG e o IPLeiria, no 

seu todo, manifestam o seu agradecimento e público louvor. 

Divulgue-se no IPLeiria e publique-se em Diário da República. 

Leiria, 21 de julho de 2017. 

(Nuno André Oliv '\M:-l p') ra angas erelra 
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