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odos os anos a UE escolhe um tema

de acção destinado a mobilizar os
cidadãos europeus e a chamar a atenção
dos governos para essa questão. Durante
um ano, são tomadas iniciativ as mui to
diversificadas (campanhas de divulgação e
informação, promoção de boas práticas,
debates, encontros, conferências), a nível
nacional e europeu, destinadas a enfatizar
a importância desse tema e a despertar
consciências.
O ano de 2009 é o Ano Europeu da
Criativi dade e da Inovação: ao apelar para
a importância da criativi dade e da
inovação, a União Europeia pretende dar
resposta
aos
desafios
sociais
e
económicos que se deparam à Europa
numa economia globalizada e ferozmente
competitiva. (…)”
Continua na página 2

Editorial
Criatividade e Inovação
Todos os anos a UE escolhe um tema de acção destinado a mobilizar os cidadãos europeus e a chamar a atenção dos
governos para essa questão. Durante um ano, são tomadas iniciativas muito diversificadas (campanhas de divulgação e
informação, promoção de boas práticas, debates, encontros, conferências), a nível nacional e europeu, destinadas a
enfatizar a importância desse tema e a despertar consciências.
O ano de 2009 é o Ano Europeu da Criatividade e da Inovação: ao apelar para a importância da criatividade e da
inovação, a União Europeia pretende dar resposta aos desafios sociais e económicos que se deparam à Europa numa
economia globalizada e ferozmente competitiva.
Diz o sítio da EU – http://www.eurocid.pt/ que «Este Ano Europeu pretende-se venha a lançar pontes entre o mundo da
criatividade e o da inovação, entre as artes e as tecnologias e o mundo empresarial, mostrando com exemplos concretos
o interesse em associar estes dois conceitos num certo número de domínios, como as escolas, as universidades e os
organismos públicos e privados.»
Daí o lema da UE para este Projecto: «Imagine. Crie. Inove».
Numa economia global em que, o que é produzido na área da UE mais evoluída custa 100, na Europa de Leste custa 10 e
na China custa 1, a abordagem criativa é a única forma para diferenciar e criar valor, é a chave da sobrevivência e do
sucesso.
O ISEL, em alguns sectores, tem demonstrado estar na linha da frente, tomando iniciativas claramente inovadoras e
estimulantes, que têm aqui sido divulgadas no ISEL Informação; só a título exemplificativo, refere-se:
- A ExpoMecânica 2008, do DEM, em Maio de 2008,
- O EEM 08 (European Electricity Market), em Maio de 2008,
- O Workshop ISEL Empreendedorismo, em 2 de Junho de 2008, de iniciativa do DEETC,
- As Conferências do DEQ, em Junho/Julho de 2008,
- As Jornadas de Engenharia Electrónica e Telecomunicações e de Computadores, em Novembro de 2008, em que se
integrou ainda o Fórum Jovens Investigadores e o Workshop ISEL/Sensores 2008.
Os Debates que são propostos pela UE, ao longo deste ano de 2009, são:
· Diversidade cultural como suporte para a Criatividade e a Inovação;
· Criatividade e Inovação no sector público;
· Educação para a Criatividade e Inovação;
· A Criatividade e a Inovação na Sociedade do Conhecimento;
· A Criatividade e a Inovação e o desenvolvimento sustentável;
· As artes criativas e a indústria.
Se o ISEL fez tudo isto em 2008, que vamos fazer ao longo de 2009, que é o ano da Criatividade e Inovação? Espera-se
que seja rico em iniciativas, quer institucionais, quer dos nossos Alunos.
Pedro Mendonça
Coordenação Editorial

Nota Editorial
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“Com eter erros é privilégio dos activos”
Ingvar Kam prad

Durante os meses de Novembro e Dezembro do ano passado
decorreu no ISEL uma formação de 18 horas, denominada oficina E
(1º módulo), para apoio aos concorrentes ao 6º concurso
Poliempreende, com o objecti vo de gerarem e desenvolverem
ideias para projectos empreendedores. Do grupo de 21 pessoas
presentes naquela formação resultaram 9 ideias (5 do ISEL, 2 do
ISCAL e 2 da ESTSL) que mereceram referências positiv as e
aprovação do núcleo de coordenadores do Poliempreende no IPL.
Na continuidade para o empreendedorismo vai agora realizar-se,
também aqui no ISEL, com a colaboração de alguns professores do
ISCAL, um 2º módulo de formação (oficina E2) que dará
competências para elaborar os Planos de Negócio, Marketing e
Financeiro, não só para quem frequentou o 1º módulo mas também
para quem queira ainda entrar no concurso. Esta formação está
marcada para decorrer no auditório Chagas Gomes, das 18 às 20
horas dos dias: 16 e 17 de Fev ereiro; 2, 3, 9 e 10 de Março.
É nossa expectativa que as ideias anteriormente apresentadas e
outras que surjam, possam através desta formação ser enriquecidas
com as componentes que ev idenciam a perspect iva de viabilidade
do projecto. Por isso apelamos fortemente para a aderência
presencial naquela formação. Após esta última formação e a
apresentação final dos projectos, cada concorrente terá um apoio
dado por um professor tutor a indicar durante a formação.

Os projectos completos e dentro do formato exigido pelo
concurso têm que ser entregues ao coordenador de cada escola
até à data li mite de 20 de Abril de 2009. Posteriormente são
presentes a um concurso onde um júri regional em cada
Insti tuto Politécnico ordenará os projectos e atribuirá prémios
monetários aos três primeiros classificados. O primeiro
classificado em cada Instituto Politécnico será presente a um júri
nacional onde todos os projectos serão ordenados e aos três
primeiros classificados serão atribuídos prémios monetários que
ajudarão a financiar o seu próprio negócio.
Paral elamente, para este programa o IAPMEI disponibiliza
verbas através da plataforma FINICIA e na vertente do seu micro
crédito financia planos de negócios incubação e possibilita
financiamentos a fundo perdido para o início do negócio até
45.000,00 €. Há também a possibilidade dos projectos serem
presentes aos Business Angels, através da sua Federação e
encontrarem financiadores.
No ISEL, temos ainda outra alternativa dada por uma estrutura
de apoio materializada numa incubadora v irtual - incubadora
OPEN da Marinha Grande. Assim, podem ser criadas empresas e
durante um período de tempo até estabi lizarem, possuem um
espaço infra-estrutural para realizarem as suas actividades a
custos reduzidos.
O Coordenador do Poliempreende no ISEL
Engenheiro Pires Abraços

“Das 9 ideias apresentadas, e que mereceram referências positivas e a aprovação do núcleo de
coordenadores do PoliEmpreende, 5 são do ISEL”
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1.º

Fórum Portugal

Segurança rodoviária via Integração de Serviços
Realizou-se no dia 5 de Dezembro de 2008 no Auditório
Principal do ISEL, o Primeiro e-Safet y Fór um Portugal –
Segurança rodoviária via Integração de Ser viços. Foi um a
organização conjunta da associação ITS-Portugal (Associação
Portuguesa para a promoção de Sistemas e Ser viços
Inteli gentes de Transporte) e do ISEL com o apoio da
Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR). O eSafety é um a iniciativa da Comissão Europeia, num esforço
envolvendo entidades públicas e privadas, na promoção de
serviços integrados de segurança rodov iária com a
participação de projectos Europeus com o o COO PERS (Cooperativ e Networks for Intelligent Road Safety), CVIS
(Cooperative Vehicle-Infr astr ucture Sy stem s) e SAFESPOT (is
a integrated research project co-funded by the European
Commission Information Societ y Technol ogies among the
initiatives of the 6th Framework Progr am).
A aprovação do espectro de frequências para com unicações
de segurança permite a compatibilização com normas
am ericanas (5.9 GHz), coloca a União Europeia numa posição
privilegiada para im pulsionar os níveis de segur ança
rodov iária e, simultaneamente, contribui para um
si gnificativo impacto na i ndústri a, tanto no domínio dos
Sistemas Int eligentes de Transportes como no sector
automóvel, lançando de forma pioneira os sistemas
cooperativos.
O IS EL, como responsável pelo grupo de trabalho e-Safety no
seio da ITS-Por tugal, recebeu este primeiro fórum que
contou com a participação do Sr. Presidente da Autori dade
Nacional de Segur ança Rodov iária, Eng. Paulo Marques, do
responsável científico da Comissão Europeia Eng. Francisco
Ferreir a, do Sr . Pr esidente da associação ITS-Portugal Eng.
Rui Camolino e ainda do Eng. Miguel Barreir os assessor do
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações,
entre outras participações. O destaque para a apresentação
pelo Eng. Miguel Barreir os do pr oj ecto de matrícula
electrónica onde se espera que Portugal venha a ter uma
posição pioneira na sua adopção e como detentor da
tecnologia, numa oportunidade única de exportação de
si stem as e soluções de elevado valor acrescentado.

Após a sessão de encerramento presidida pelo Sr. Presidente do
Insti tuto Politécnico de Lisboa, Prof. Luís Vicente Ferreira, seguiuse uma demonst ração do projecto VII-WAVE com a comuni cação
de mensagens simples entre a unidade a colocar num v eículo
(OBU) e o equipamento de v ia (RSE). O projecto tem a
participação da Brisa do ISEL e da Universidade de Aveiro/IT e
visa o desenvolvimento de um sistema de comunicação veículo –
veículo e veículo infra-estrut ura, com base no standard IEEE*
WAVE – normas o IEEE 802.11p e IEEE 1609.[0, 1, 2, 3, 4] do nível
físico à camada aplicação.
A participação do ISEL na associação ITS-Portugal, como seu
fundador, decorre da forte parceria que mantém com a Brisa
Auto-estradas de Portugal, no desenvolvimento de projectos de
I&D com resultados que posicionam Portugal na liderança de
si stemas tecnol ógicos inovadores aplicados à gestão de tráfego,
gestão de portagens e segurança rodoviária.
* Institute of Electrical and Electronics Engineers
Professor Luís Osório
Coordenador do 1.º Fórum e-Safety

Da esquerda paraa direita: Eng.º Miguel Barreiros - assessor Ministério das Obras Públicas; Eng.º Paulo Marques - Presidente daAutoridade Nacional de
Segurança Rodoviária; Professor Luís Osório - Isel; Eng.º Francisco Ferreira - responsável Científico daUnião Europeiae Eng.º Rui Camolino - Presidente da
Associação ITS - Portugal.
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Prémio Inovação Jovem Engenheiro

O Prémio Inovação Jovem Engenheiro (PIJE) é uma iniciativa da
Região Sul da Ordem dos Engenheiros e é um incent ivo aos
jovens de todos os ramos da engenharia que desenvolvem
trabal hos nas áreas científicas.
A jovem vencedora da edição deste ano, é docente no ISEL. O
ISELInformação solicitou à nossa v encedora que nos falasse do
prémi o, das motivações, e do seu trabal ho apresentado no
concurso.
Fica aqui o seu test emunho e mais uma vez a congratulamos
por esta vitória.

A cerimónia de entrega teve lugar no passado dia 22 de
Novembro de 2008, no auditório da Torre do Tombo, estando
inserida no programa do Dia Nacional do Engenheiro 2008.
Durante a cerimónia de entrega tive ainda oportunidade de
apresentar um resumo do meu trabalho perante uma plateia tão
diversificada, o que demonstrou ser muito gratificante.
Para t erminar gostaria de deixar uma palavra de incentivo para
todos aqueles que já estão, ou que tencionam enveredar por
carreiras científicas, que participem em iniciativas deste género
promovendo assim a divulgação dos trabalhos de investigação.
Só desta forma podemos demonstrar o elevado espíri to
Vítor Santos
empreendedor e inovador da investigação em Portugal que, na
Microsoft
Portugal
minha opinião, deve continuar a ser estimulado e- apoiado.
Vânia Marecos
Docente do DEC/ISEL

A candidatura a este prémio surgiu no seguimento dos trabalhos de
investigação desenvolvidos no Núcleo de Observação de Est ruturas,
do Departamento de Estruturas do LNEC, no âmbi to da
monitorização automática de estruturas.
O trabalho que apresentei a concurso, intitulado “Processamento de
Dados em Tempo Real no Contr olo da Segurança de Pontes”,
pretendeu contri buir para o aperfeiçoamento dos sistemas de
monitorização, tirando partido dos benefícios proporcionados pela
inovação tecnológica, permitindo desta forma uma detecção
precoce de anomalias e possibilitando a sua rápida resolução.
A metodologia proposta reúne métodos para a validação dos dados,
critérios para o estabelecimento de nív eis de alarme e os
procedimentos a adoptar no caso destes limites serem excedidos,
permi tindo o processamento e a interpretação dos dados,
provenientes da moni tori zação de pontes a longo prazo, de uma
forma automática e em tempo real.
O caminho percorrido nesta et apa nem sempre foi fácil, mas a
distinção de ver o nosso trabalho reconhecido é um motivo de
grande orgul ho. Foi por isso com grande satisfação que recebi a
notícia da atribuição do PIJE.

Fotos gentilmente cedidas pela Professora Vânia Marecos

Emprego

A Sucursal Angolana do Instituto de Soldadura e
Qualidade pretende contratar Engenheiros Civis
recém licenciados (com o curso de 5 anos).
Os interessados deverão enviar os seus CV’s para:
Eng.º Manuel Maldonado
Instituto de Soldadura e Qualidade
Telefax 244 222 328 726
E-Mail
mjmaldonado@isq.pt
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O ISEL continua a estabelecer Protocolos
Protocolo entre a EMPEC e o ISEL
No dia 15 de Ja neiro de 2009 foi celebra do no ISEL um
protocolo com a Estr utura de Missão para a Extensão da
Plataforma Continental, EMEPC, tutela da pelo Ministério da
Defesa Nacional. Na cerim ónia protocola r o ISEL foi
representado pelo Presidente do Conselho Directivo, Prof.
Doutor José Carlos Quadrado e a EMEPC representa da pelo
seu Responsável, Prof. Doutor Manuel Alexa ndre Ferreira
Pinto de Abreu. A m issão da EMEPC é a preparação e o
acompanha mento da proposta nacional de extensão da
Plataforma Continenta l de Por tug al, para além das duzenta s
milhas ná uticas, pa ra apresentação à Comissão de Lim ites da
Plataforma Conti nenta l, Nações Unidas.

Presidente do Conselho Directivo, Professor Doutor José Carlos
Quadrado e Professor Doutor Manue l Alexandre Ferreira Pinto
de Abreu da EMPEC

Este protocolo visa a cooperação e colaboração entre as duas
entidades, nomeadamente em projectos de i nvestigação e
desenvolvimento científico e em acções de formação. No seu
âmbito podem ser estabelecidas parcerias entre o ISEL e a
EMEPC: (i) em operações técnico-científicas, de forma a
rentabilizar os meios e recursos científicos existentes,
event ualmente com part icipação de outras instituições ou
entidades, nacionais ou est rangeiras; (ii ) na real ização de trabalho
conjunto de análise de dados, tendo em vista publicações em
rev istas científicas internacionais da especial idade; (iii ) na
realização de trabalhos de mestrado, pós-graduação e
doutoramento em regime de co-supervisão composta por um
representante de cada instituição. Estas acções serão decididas
caso a caso, no âmbito da Comissão Coordenadora do protocolo,
Doutor Nuno Lourenço pela EMEPC e Doutora Alexandra Afilhado
pelo ISEL.
Ao abrigo do presente protocolo está prevista uma primeira
parceri a entre a EMEPC e o Centro de Estudos de Engenharia Civi l
para o processamento e modelação de dados de refracção
sí smica obtidos em “Ocean Bottom Seismometers”.
Esta “pool” de instrumentos desenvolvida em colaboração entre a
EMEPC e o Instituto Geofísico do Infante Dom Luis, Universidade
de Lisboa, foi instalada no passado mês de Novembro em
operação realizada pel a EMEPC no quadro de uma campanha
oceanográfica Luso-Espanhol a, com vista à caracteri zação da
natureza da crusta subjacente à bacia oceânica adjacente ao
território nacional. A referida parceria constitui uma continuação
natural da colaboração em actividades I&D, que tem vindo a ser
desenvolvida entre a EMEPC e docentes do ISEL, membros do
Laboratório Associado Inst ituto Dom Luiz. Na celebração do
Protocolo ambas as entidades manifestaram interesse em
estabelecer outras parcerias, nomeadamente no âmbito da
instrumentação, robótica, comunicações e multimédia, ou outras
que venham a ser sugeridas e se enquadrem nos objectivos de
ambas as instituições. Para mais informações sobre a EMEPC
consultar http://www.emepc.gov.pt e para propostas de parcerias
e/ou projectos contactar afilhado@dec.isel.ipl.pt.
A. Afilhado, DEC/ISEL
N. Lourenço, EMEPC

Da esqu erda para a d ireita: Dr. Nu no Lo urenço - EMEPC; P rofes sor Doutor Man uel Alexand re Ferreira P into de Abreu - EMEP C; Professo r Do utor Jo sé
Carlos Quad rad o – Presidente Co nselho D irectivo I SEL; Professora Alexandra Afilhad o – DEC/ ISEL e Pro fesso r Carlo s Gassmann – DEC/ ISEL
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ISEL Informação nº. 10 - 2.ª Série - Julho 2008

Protocolo com a SIMTEJO
Foi celebrado no ISEL um protocol o de cooperação entre a
SIMTEJO e o ISEL .
Este protocolo permitirá a realização de estágios e acesso a
informação para a realização de dissertações e estágios no
âmbito dos cursos de Mestrado (pós-Bolonha) e a
cooperação técnica do ISEL na área da investigação e
desenvolvimento, em particular na área da hidráulica urbana
e na óptica de gestão de sist emas de águas residuais.
A SIMTEJO é uma empresa do grupo AdP - Águas de Portugal,
sendo a maior empresa multimunicipal do país, assegurando
a gestão de um sistema que serve cerca de 1,5 milhões de
habitantes equivalentes, que inclui 4 das maiores 10 ETAR do
país e al gumas das maiores unidades de tratamento no
contexto europeu.
O sistema da SIMTEJO assegura a drenagem e o tratamento
das águas residuais dos municípios de Lisboa, Loures,
Amadora, Odivelas, Vila Franca de Xira e Mafra.
A SIMTEJO tem um plano de investimentos de cerca de 400
milhões de euros no período da concessão, tendo realizado
investimentos de cerca de 50 milhões de euros em 2008 e
estão em curso obras no valor de 75 milhões de euros para o
ano de 2009.
Professor Carlos Martins
DEC/ISEL

Protocolo com o
Grupo Sousa Pedro
O ISEL celebrou uma parceria com o Grupo Sousa Pedro*
(GSP).
Foi estabelecida cooperação em I&D, Formação e Assessoria
Técnica nas Áreas de Engenharia Electrónica e
Telecomunicações e de Computadores, sem descurar as outras
áreas de engenharia desenvolvi das no ISEL.
Embora não se descurem outro tipo de acções, os alicerces
desta cooperação assentam nas:
1. Acções de informação: troca de informação, troca de
documentação, troca de participações técnico-científicas
que só tenha um dos elementos participado;
2. Acções de desenvolvimento de programas de I&D:
participação conjunta na elaboração de propostas para
participação em programas de I&D de âmbito Nacional,
Europeu ou Internacional;
3. Acções de Formação: frequência de Cursos de
especialização e/ou aperfeiçoamento profissional
organizados pelo ISEL, elaboração conjunta de formação
a v ários níveis, organização e/ou part icipação conjunta
em conferências, colóquios, jornadas técnicas etc…;
4. Acções de Assessoria Técnico-Científica: colaboração na
proposta de planos e programas de formação,
desenv olv imento de projectos e de documentos
normativos.
* Grupo Sousa Pedro nasce em 1985, com a actividade inici al a
inci dir sobre a realização de projectos. Actualmente é líder
nacional na área da climatização e tratamento térmico de
edifícios, está representado em Por tugal, na Eur opa e em
África.
Gabinete de Comunicação/ ISEL

Presid ente do Co nselho Directivo, Professor Dou tor Jos é Carlos
Qu adrado e Engenh eiro Carlos Manu el Martins d a SIMTEJO

Presidente do Conselho Directivo, Professor Doutor José Carlos
Quadrado e Presidente do Conselho de Administração do G SP
Engenheiro Carlos José de Sousa Pedro
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Apontamentos
Prémio Inovação EDP Richard Branson
A EDP, a Visão e a Exame lançam, em parceria com Richard Branson, um prémio de inovação, de incenti vo ao empreendedorismo
na área do ambiente.
As alterações climáticas constituem o maior desafio à sustentabilidade do nosso tempo. As tecnologias energéticas limpas são
indi ssociáveis do pacote de soluções para uma economia low carbon. É preciso, por isso, repensar, inovar e estimular o
desenvolvimento de "Clean Tech".
O Prémio Inovação EDP Richard Branson assume a missão de implementar uma visão ambiental do mundo empresarial, desafiando
os estudantes a desenvolverem projectos nesse âmbito. Como objectivo mais concreto, esta i niciat iva pretende ser um incentivo à
inovação e empreendedorismo na área do "Clean Tech".
Os projectos devem ser inovadores e cent rados na Energia e nos seguintes segmentos:
Formas limpas de gestão de energia;
Eficiência energética;
Redes intel igentes;
Armazenamento e distribuição de energia;
Captura e armazenamento de carbono (CCS - Carbon Capture and Storage).
Participação
Poderão concorrer ao Prémi o Inovação EDP Richard Branson todos os indivíduos residentes em Portugal, com idades
compreendidas entre os 18 e os 35 anos, feitos até 31 de Dezembro de 2009.
Grande Prémio
50 mil euros, depositados numa conta de uma instituição bancária, destinados exclusivamente à constituição de uma empresa, que
vise implementar o projecto vencedor.
Principais datas do Prémio
Entrega de Candidatura + Memória descritiva - 3 de Abril.
Divul gação dos Pré-Seleccionados - 17 de Abril de 2009.
Data limite de entrega dos projectos Pré-Seleccionados - 15 de Maio de 2009.
Selecção do Projectos Finalista pelo Júri - Junho 2009.
Selecção do Projectos do Projecto pelo Presidente do Júri- Richard Branson - Junho 2009.
Anúncio públi co do vencedor - Julho 2009.
Evento de Entrega do Prémio - Setembro 2009.
Para mais informações sobre o prémio:
http://www.edp.pt/EDPI/Internet/PT/Group/Sustainability/R_D/Prémio+Inovação+EDP+R ichard+Branson/premioEDPInovacao
RichardBranson
Premio.EDP.RichardBranson@impresa.pt
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Tomada de Posse novos órgãos sociais AEISEL
Foi no passado dia 23 de Janeiro, que os novos corpos sociais da
Associação de Estudantes do Instituto Superior de Engenharia de
Lisboa - AEISEL - tomaram posse.
Para quem não esteve presente aqui fica o discurso do Presidente
da Direcção - Frederico Saraiva.

“Ilustres convidados;
Caros colegas e amigos;
Minhas Sras. e meus Srs.;
Boa tarde!
Quero começar agradecendo a presença de todos neste dia
chuvoso, típico de inverno, mas como costumam dizer “boda
molhada, boda abençoada!” E portanto começamos já a ganhar.
Sei que alguns de vós tiveram de fazer algumas manobras na
vossa agenda para estarem present es nesta cerimónia e por isso
também o meu obrigado.
Em primeiro lugar, quero retribui r, em nome de toda a equipa da
AEISEL, o voto de confiança de quem nos elegeu apostando na
continuidade do nosso trabalho.
E essa é a nossa maior responsabilidade! Corresponder (como
temos correspondido) às expectativas daqueles que são para nós
o mais important e – os nossos colegas, os alunos e razão de ser
desta instit uição!
Para isso contamos com os elementos desta nova equipa, que
maioritariamente já vem do passado e me acompanham nesta
jornada há vários anos a esta parte e que deram muito a esta
casa.
Felizmente, a equipa também conta com muitas caras novas e
que provavelmente serão o futuro da AEISEL.
Esta equipa é uma equipa dinâmica, experiente, conhecedora dos
problemas reais da instituição, e extremamente ambiciosa no
que diz respeito ao trabalho.
Foi essa ambição que nos permitiu trazer na bagagem já um
legado de excelência e de referência quer a nível nacional, quer a
nível internacional.
E mais, é essa ambição que nos permit irá conquistar novos
desafios, como por exemplo, trazer novamente o desporto e os
campeonatos universitários para o ISEL, com a reformulação do
recinto desportivo do campus.

Pretendemos também iniciar parcerias com entidades
internacionais, e ao mesmo tempo ampliar a panópli a de oferta
formativa extracurricular mais acessível a todos os alunos.
Ao longo destes anos, em que temos estado à frente da AEISEL,
muita coisa mudou e melhorou: mel horámos desde infraestruturas, passando pelas condições de estudo, até às relações
com entidades.
Entidades essas, que de alguma forma têm estado sempre do
nosso lado apoiando-nos, e por isso mesmo não posso deixar de
as referir e de lhes agradecer:
Primeirament e aos órgãos de gestão do Instituto Politécnico de
Lisboa e do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, em
particular ao Conselho Di rectivo do ISEL e a todos os seus
membros, pelo respeito, confiança, e pela disponibilidade de
trabal har juntamente com quem representa o que mais
importante existe no ISEL: os alunos!
Apesar de serem muitas as entidades que trabalharam connosco,
não vou aqui enumerá-las todas, mas quero deixar uma palavra
especial de agradeci mento à Caixa Geral de Depósitos pela
paciência incansável que tem demonstrado ao longo destes
últimos anos.
Deixo também um agradecimento muito especial aos
funcionários e prestadores de serviços da AEISEL, pelo carinho,
amizade, e por estarem sempre connosco apoiando-nos
incondicionalmente.
Por úl timo, à minha equipa, pela confiança e por acreditarem que
podemos dei xar um legado positivo às gerações vindouras.
Aproveito para vos convidar para um momento de convívi o, com
um pequeno beberete, no nosso foyer já de seguida.
Obrigado!”
Frederico Saraiva
Presidente da Direcção da AEISEL

Da esquerda para a direita:
Fila d e cima: Dr.ª Manuela Vieira – Pres id ente do DEETC / ISEL; Engenheiro
Hernâni Mergulhão – Presidente do Co nselho Pedagógico/ ISEL.
Fila d e baixo: Dr.ª Carla Moreira – CGD; Dr. Raul Almeida - CGD; Dr. Coelho
Marq ues - CGD; Dr.ª Cláudia Valente – Secretária do ISEL; Mestre Armando
Teles Fortes – Vice-P residen te / I SEL; Prof. Do uto r José Carlos Quadrado –
Presidente Co nselho Directivo / ISEL; Prof. Fran cisco Severo – VicePresidente / ISEL; Prof. Carlos Gassmann – DEC / ISEL; Prof. Lu ís Osório –
Presidente da Mes a da Assembleia Rep resen tantes / ISEL e Prof. Doutor Lu ís
Vicente Ferreira – Presidente d o IPL.
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Desporto AEISEL
Pista Coberta
Prata para João Brás nos 1500m

Decorreu no dia 24 de Janeir o, no Parque de Exposições
de Braga, o Campeonato Naci onal Universitário de
Atletism o – Pista Coberta, org anizado pel a Associação
Académica da Universidade do Minho (AAUM). O
ev ento que contou com a presença de 114 atletas
univ ersitários
(40 F emininos,
74
masculinos)
distri buídos por 14 provas.
A AEIS EL, fez-se r epresentar por um único atl eta, que
não desiludiu. João Brás term inou a prova dos 1500
metros num excelente 2º lugar , com o tempo de
3.58,38 apenas a 2 segundos do atleta vencedor .
A prova colectiva foi ganha pela equipa da Associação
Académica da Universidade do Minho com 73 pontos,
seguida da Univer sidade do Porto (65 pontos) e
Insti tuto Pol itécnico de Leir ia (56 pontos). A AEISEL
ter minou em 16º lugar, de entre as 24 equipas
participantes, pois contou apenas com um atleta a
participar.
Os nossos par abéns ao colega João Brás.

Natação AEISEL

A Natação da AEISEL ainda está a ganhar velocidade, mas
precisamos de mais pés no acelerador.
As aulas já decorrem regularmente na Piscina Vale do Fundão,
junto aos Bombeiros, a 3 minutos do ISEL.
Horário:
2ªs das 15h15 às 16h00
5ªs das 14h00 às 15h00
Informa-te na tua AEISEL!
Miguel Gonçalves
Vogal da Secção Desportiva

Organização interna AEISEL
Carrinha AEISEL
Já é realidade!
Costuma-se dizer que o prometido é devido, e como tal a
nossa carrinha finalmente chegou.
Depoi s de tanto tempo a AEISEL tem uma carrinha de 9
lugares, que vai servir de apoio logístico às actividades da
Direcção, principalmente à Secção Desportiva.
Esta carrinha de marca Peugeot, será uma mais-valia para os
nossos atletas, distribuídos pelas diferentes modalidades:
basquetebol, voleibol, futsal, futebol, natação, entre outros.
Mais uma promessa cumprida.
Sandra Leitão
Vogal da Secção de Imagem

Optimização dos recursos internos
Tal como informado anteriormente no ISEL Informação a AEISEL
adqui riu um software de gestão e facturação para optimizar os
processos internos e facilitar a contabilidade.
Neste momento estamos na fase de inserção de dados na nossa
base de dados e est imamos que a partir do início do mês de
Março vamos ter um novo serviço de venda ao público. Este
software possui uma interface gráfica simples e agradável, o que
si mpli ficou significativamente o processo de adaptação ao
mesmo por parte dos funcionários da AEISEL.
Com esta actualização conseguiu-se automatizar todos os
processos internos da AEISEL, apoiada pela disponibilização de
informação em t empo real, permitindo tomar decisões de gestão
no momento certo, aumentando a produtividade dos recursos
humanos e consequentemente ganhos de eficiência de toda a
estrutura, com vantagens acrescidas para os nossos associ ados.
João Calado
Vogal da Secção de Informática
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Festa de início de semestre - porco e vitela no espeto!
Depoi s de mais um fim de semestre, seguido de uma maratona de exames, propomos-te uma Mega Festa dentro do Campus do
ISEL a que já estamos habit uados. A já tradicional Festa do Porco no Espeto este ano conta também com uma Vitel a no Espeto,
acompanhado da bela loirinha.
Quando?! Dia 5 de Março de 2009 é quando vais poder viv er e partilhar momentos de boa disposição junto da tua AE.
Mas não é tudo, prometemos-te algumas actividades no recinto para acompanhares a folia da festa.
Até lá os v otos de continuação de boa sorte para os exames.
António Marques
Vogal da Secção Cultural e Recreativa
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