PARTE E

Diário da República, 2.ª série
N.º 186

26 de setembro de 2022

Pág. 184

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
Louvor n.º 1248/2022
Sumário: Louva coletivamente os colaboradores do Instituto Politécnico de Leiria.

Por despacho de 22.08.2022 da Senhora Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,
foi homologada a eleição para Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, estando agendada a
tomada de posse do novo Presidente eleito para 22.09.2022, pelo que naquela data cessarei as
minhas funções neste cargo.
Ao longo de quatro anos do exercício do cargo de Presidente do Politécnico de Leiria, que
estendo aos quatro anos anteriores enquanto Vice-Presidente, tive o privilégio de contar com o
valioso trabalho e dedicação de dirigentes e outros colaboradores, professores, investigadores e
técnicos, cuja competência, lealdade e espírito de missão estão muito para além do expectável.
Foi com o empenho de todos que, atuando cada um dentro das competências que se encontram
especificadas nos estatutos e na lei, se alcançaram patamares de qualidade e superior desempenho
em todas as áreas de intervenção do Politécnico de Leiria, enquanto instituição de ensino superior
pública de qualidade e referência, nacional e internacional, nomeadamente no ensino, investigação,
inovação e desenvolvimento, serviços à comunidade, arte e cultura, internacionalização, património,
gestão administrativa e financeira, mas também na projeção da estratégia institucional futura.
É por esta razão que não posso deixar de assinalar que os resultados tão positivos alcançados pelo Politécnico de Leiria ao longo dos anos em que exerci o cargo de Presidente se ficam
a dever ao conjunto de dirigentes e outros colaboradores que me acompanharam na gestão na
equipa da Presidência, nas diversas Escolas, nas Unidades de Investigação, nos serviços e outras
unidades.
É, por isso, inteiramente justo, que publicamente manifeste o meu reconhecido agradecimento
e louvor a todos quantos, de forma empenhada e com lealdade institucional, me acompanharam
enquanto prestei serviço ao Politécnico de Leiria como Presidente.
Assim ao cessar as minhas funções, louvo:
a) Os Vice-Presidentes.
b) Os Pró-Presidentes.
c) O Administrador do Politécnico de Leiria e dos Serviços de Ação Social.
d) A Chefe de Gabinete.
e) As colaboradoras que secretariaram a Presidência, bem como as/os motoristas que me
acompanharam.
f) O anterior Presidente e toda a sua equipa dirigente cessante pelo trabalho realizado.
g) O Presidente, Secretários e Membros do Conselho Geral do Politécnico de Leiria que
exerceram funções com lealdade institucional durante o meu mandato, por todo o trabalho e ações
desenvolvidas.
h) Os Diretores das Escolas que desempenharam as suas funções com lealdade institucional
desde o início das minhas funções até à presente data, bem como as suas equipas.
i) Os Presidentes e Membros dos restantes Órgãos das Unidades Orgânicas que exerceram
funções com lealdade institucional durante os meus mandatos.
j) Os Membros do Conselho Académico do Politécnico de Leiria que exerceram funções com
lealdade institucional durante o meu mandato, por todo o trabalho e ações desenvolvidas.
k) Os Membros do Conselho para a Avaliação e Qualidade do Politécnico de Leiria que exerceram funções com lealdade institucional durante o meu mandato, por todo o trabalho e ações
desenvolvidas.
l) O Provedor do Estudante.
m) As/os Diretoras/es de Serviços, a Secretário, as/os Chefes de Divisão e demais Dirigentes
Intermédios que exerceram funções, nos Serviços da Presidência, nos SAS e nas diversas Unidades
Orgânicas, durante o meu mandato.
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n) Todas/os as/os Colaboradores que desempenharam funções nos Serviços da Presidência
e SAS.
o) Todas/os docentes, investigadores/as e colaboradores técnicos e administrativos, que exerceram as suas funções com lealdade institucional, nas diversas Unidades Orgânicas, nos Serviços
Centralizados do Politécnico de Leiria e nos SAS durante o meu mandato.
19 de setembro de 2022. — O Presidente, Rui Filipe Pinto Pedrosa.
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