
Caros colegas, 
 
Há quatro anos organizámos uma lista para concorrer ao Conselho da Faculdade. A ideia nasceu 
à volta da necessidade de transformação e desenvolvimento da Escola.  
 
Tendo atingido a maturidade, era imperativo adaptar a Escola a um conceito de gestão moderno 
capaz de enfrentar os grandes desafios derivados da própria transformação da sociedade, quer 
ao nível dos jovens que procuram uma Escola moderna e atrativa na sua oferta formativa, quer 
na sua relação com a comunidade empregadora, quer ainda das fortes pressões financeiras que 
cada vez requerem maior criatividade para que não sejam um obstáculo à nossa evolução. Era 
também necessário preparar a Escola para as novas etapas do seu desenvolvimento, tendo em 
conta as forças de mudança que também terão impacto no ensino superior. 
 
A nossa aposta no atual Diretor revelou-se acertada. Apesar de um mandato difícil, fazendo 
frente a interesses e hábitos instalados durante muitos anos, foi necessário “arrumar a casa”, 
tendo transformado um sistema de governação vincadamente centralizado, para um sistema 
aberto, descentralizado, conferindo poderes e responsabilidades a todos os dirigentes 
(subdiretores, presidentes de departamento e chefes de serviços). Apesar dos variados 
obstáculos enfrentados, com particular destaque para a crise pandémica, conseguiu cumprir o 
programa que propôs à Faculdade. 
 
Agora que a casa está quase arrumada, é altura de avançar com mais ambição. É preciso não ter 
medo de apostarmos numa estratégia de crescimento, deixarmos de ser seguidores do que os 
outros fazem e tornarmo-nos exemplo de referência. Vamos partir para a conquista daquilo que 
agora sentimos que somos capazes e merecedores. 
 
Por acreditarmos que o Professor Virgílio Cruz Machado é a pessoa que melhor condição 
apresenta para nos conduzir no caminho iniciado há 4 anos, incentivámos e apoiamos a sua 
recandidatura a um novo mandato. Seguindo o mesmo princípio de transparência, clarificando 
o candidato que apoiamos, voltámos a organizar uma lista que iremos candidatar ao Conselho 
da Faculdade, cujo manifesto tem como motto: Tempo de Crescimento. Tempo de Conquista! 
 
Com o mote inicial “FCT NOVA para o Mundo” a atual Direção preparou a Escola para o exterior, 
e todos sentimos os seus efeitos ao nível de:  

• visibilidade externa – rebranding, imagem, marketing e estratégia de comunicação pelos 
media levou a FCT NOVA a ser amplamente divulgada em dezenas de notícias ao longo 
dos últimos 3 anos; 

• internacionalização – a captação de estudantes estrangeiros já se sente em todas as 
áreas de ensino e a participação em projetos internacionais aumentou fortemente; 

• ligação à comunidade – a crescente visibilidade da FCT NOVA tem favorecido o 
estabelecimento de parcerias com inúmeras empresas e organizações públicas, 
proporcionando fontes de financiamento alternativas das atividades de investigação; 

• preparação do futuro – com o ambicioso projeto de reconfiguração e desenvolvimento 
do campus, que colocará a FCT ao nível das melhores escolas a nível internacional. 

 
A abertura da Escola ao Mundo continuará a ser um desígnio desta lista de apoio à candidatura 
do Professor Virgílio Cruz Machado. Se, no primeiro mandato do atual Diretor, a intenção era 
mostrar ao Mundo o que a FCT era capaz de fazer, agora entramos numa segunda fase em que 
se torna vital operacionalizar as condições para atrair o melhor do Mundo: talento, criatividade, 
originalidade e investimento. 
 



Comungamos a vontade de contribuir para o desenvolvimento de uma Escola diferenciada, 
centrada na qualidade da sua Investigação e dos seus Projetos Educativos, valorizando 
económica e socialmente o conhecimento científico e tecnológico, com um modelo de ensino 
inovador. 
 
Pretendemos uma Escola centrada nos estudantes, capaz de adotar práticas pedagógicas 
avançadas e de estimular a curiosidade e o prazer pela descoberta científica, em ambiente 
multicultural, livre de preconceitos, de forma a proporcionar uma experiência de educação 
extraordinária aos futuros líderes tecnológicos. 
 
Uma das principais funções do Conselho da Faculdade é a de eleger o Diretor. Conhecendo bem 
a Escola e os seus docentes (fui Vice-Presidente do Conselho Científico durante 4 anos) e 
investigadores, considero que o próximo Diretor da FCT NOVA terá uma tarefa muito exigente 
para levar a cabo os objetivos que esta lista defende. Deverá ser uma pessoa com uma visão 
clara para o futuro da Escola, determinada, criativa, pragmática, fortemente orientada para os 
resultados, exigente, com boas relações com os stakeholders externos (ao nível 
Universitário/Industrial/Empresarial/Governo e Autarquias), com um estilo de liderança 
agregador e conciliador, capaz de ouvir toda a Escola. 
 
Consideramos que o Professor Virgílio Cruz Machado reúne estas características e acreditamos, 
pelo que já demonstrou, que será a pessoa que poderá levar a cabo os projetos que iniciou no 
presente mandato e de que tanto precisamos. 
 
Saudações académicas, 
 
Maria Ascensão Reis 
Professora Catedrática 
Departamento de Química 

 


