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    Dezembro de 2012

Agenda:

Mensagem de Natal do Presidente

Ciclo Conferências Multidisciplinares do Sindicato dos 
Magistrado do Ministério Público - “Da Tutela dos Inca-
pazes Adultos”.

Conferência sobre ÁREAS URBANAS PORTUGUESAS 
2014 -2020

Projeto IPSantarém.verde

Protocolo de cooperação entre IPS/ Escola Superior de 
Rio Maior e Otago Polytchnic - New Zealand.

Alfabeto do Desenvolvimento e lançamento do livro de 
Alberto Melo

Ciclo Conferências Multidisciplinares do Sindicato dos Magistrado do Ministério 
Público - “Da Tutela dos Incapazes Adultos”.

No passado dia 30 de novembro deu-se início, no Auditório da ESES, ao ciclo de Conferências Multidisci-
plinares do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) em parceria com o IPS e a Associação 
Forense de Santarém (AFS), intitulada “Da Tutela dos Incapazes Adultos”.
Intervieram na abertura dos trabalhos o Presidente do SMMP, Rui Cardoso e a Vice- Presidente do IPS, Prof. 
Doutora Teresa Serrano e Dr. António Gaspar (AFS).

Mensagem de Natal do Presidente

Numa altura de grande crise económica e política do país, o Instituto Politécnico de Santarém tem sabido 
superar as dificuldades e manter a união entre toda a comunidade institucional. Neste período a nossa afe-
tividade é ainda mais forte, refletindo, também, um bem institucional.

Estou certo que toda a academia continuará a desenvolver um bom trabalho em termos de qualidade, de 
forma a que o IPS continue a ter reconhecimento do seu mérito por parte da região e do país.

Um bom Natal para todos e as maiores felicidades.

           Jorge Justino



IPSantarém.verde

Em Novembro de 2012, foi criado o Projeto IPSantarem.verde. Este projeto preocupa-se com o ambiente e ocu-
pa-se de ações socioeducativas, culturais e comunitárias que visam sobretudo consciencializar a comunidade 
educativa do Instituto Politécnico de Santarém e a comunidade local para problemáticas ambientais; contribuir 
para que todas as pessoas possam desfrutar de um ambiente mais saudável; estimular os/as intervenientes para 
a adoção de comportamentos mais sustentáveis no seu dia a dia. 

Podem integrar a equipa do Projeto funcionários/as docentes e não docentes de todas as escolas do IPS, deven-
do para tal informar o Secretariado do IPS. O IPSantarem.verde tem um Boletim Informativo designado Semear.
verde, disponível no site do IPS, em
http://www.ipsantarem.pt/wp-content/uploads/2012/12/Boletim_Semear.Verde_para_site_IPS.pdf

Protocolo de cooperação entre IPS/ Escola Superior 
de Rio Maior e Otago Polytchnic.

Foi celebrado um protocolo de cooperação entre o Instituto Poli-
técnico de Santarém, através da Escola Superior de Desporto de Rio 
Maior e o Otago Polytchnic, sediado em Dunedin na Nova Zelândia. 

O presente protocolo tem como principais linhas de cooperação, 
programa de intercâmbio entre docentes e investigadores, mobili-
dade de estudantes, cooperação ao nível de currículos e materiais 
educativos de suporte, permuta de pu-blicações e outras recursos 
de literatura científica, assim como outras colaborações que ve-
nham a ser definidas pelas duas instituições. 

Conferência sobre ÁREAS URBANAS PORTUGUESAS 2014 -2020

Realizou-se no passado dia 30 de novembro no Auditório da ESGTS do IPS uma conferência subordinada ao tema 
“Áreas Urbanas Portuguesas 2014-2020: Que futuro preparar?”.

Foram intervenientes, o Presidente do Instituto Politécnico de Santarém, Prof. Doutor Jorge Alberto Guerra Jus-
tino, o Secretário de Estado da Administração Local e Reforma Administrativa, que presidiu a esta sessão, Engen-
heiro Mestre Paulo Simões Júlio, o Presidente do IT – Instituto do Território, Rede Portuguesa para o Desenvolvi-
mento do Território, Prof. Doutor Rogério Gomes.

Seguiram-se as intervenções do Prof. Doutor Diogo Mateus sobre “Desenvolvimento das Áreas Urbanas, uma 
Panorâmica Europeia”, e do Engenheiro Fonseca Ferreira sobre “Áreas Urbanas nas Áreas Metropolitanas”.

Realizaram-se, igualmente,  workshops sobre a Europa e sobre Núcleos Urbanos de Santarém, moderados pelo 
Dr. António Torres, com vista à recolha de sugestões dos participantes para o futuro quadro de financiamento 
comunitário 2014-2020, para além da livre discussão das respectivas temáticas.

Seguiu-se à assinatura de contrato-protocolo entre o Instituto Politécnico de Santarém e o Instituto do Território.

Concluída a agenda dos trabalhos, seguiu-se a intervenção do Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Dr. 
Ricardo Gonçalves.

Alfabeto do Desenvolvimento e lançamento do livro de Alberto Melo

O Departamento de Ciências Sociais da ESES organizou, em colaboração com a Divisão de Ação Social e Saúde 
da Câmara Municipal de Santarém, a iniciativa Alfabeto do Desenvolvimento, de 20 a 24 de novembro: uma 
exposição, um livro/catálogo e um debate sobre desenvolvimento e cidadania, na Sala de Exposições da ESES e 
Sala de Leitura Bernardo Santareno.

No dia 22 de novembro, realizou também o lançamento do livro Passagens Revoltas - 1970-2012 - 40 anos de 
intervenção por ditos e escritos, de Alberto Melo, seguido de conversas com o autor sobre temáticas abordadas 
no livro: Animação Territorial e Desenvolvimento Local, Cidadania Ativa e Democracia Participativa, Educação e 
(sobretudo) Educação de Pessoas Adultas, Conflitos Políticos e Laborais, Crítica da Economia Dominante.
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Seguiram-se debates sobre as seguintes temáticas:

“O Papel Social do Ministério Público” orador o Sr. Procurador da República, Rui do Carmo.

“A Protecção dos Incapazes Adultos no Direito Civil Português” orador o Juiz Desembargador no Tribunal da 
Relação de Lisboa, Manuel Tomé e moderador o Juiz de Direito e Presidente da AFS, António Antunes Gaspar. 

“Internamento Compulsivo numa Perspectiva de Protecção” orador o Juiz Desembargador no Tribunal da Relação 
de Évora, António João Latas.

“Inimputabilidade e Medidas de Segurança” orador Prof. Doutor João Curado Neves, da FDUL.

“O Papel dos Órgãos de Polícia Criminal na Tutela dos Incapazes Adultos” orador Coronel Corte Real-Figueiredo, 
Comandante Territorial de Santarém da GNR e moderadora a Prof. Doutora Sílvia Madeira, docente no Instituto 
Politécnico de Santarém.

No dia 7 de Dezembro foi concluído o Ciclo de Conferências, com debates sobre as seguintes temáticas:
“A Tutela no âmbito do Direito Penal”; “Incapazes Adultos e Constituição” e “O valor da Prova Científica no Pro-
cesso das Incapacidades e Questões Conexas”.

Os momentos culturais ficaram a cargo da SCALABITUNA – Tuna do IPS e da Tuna da UTIS – Universidade Terceira 
Idade.
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