
Caros colegas, 
 
Há quatro anos integrei a mesma lista que agora se candidata ao Conselho da Faculdade. Na 
altura defendi que a aposta na investigação tem permitido, em diversas áreas, melhorar o 
desempenho académico dos estudantes (na medida em que o ensino se torna mais atual e 
interessante), o qual por sua vez também constitui um incentivo para melhorar ainda mais o 
desempenho dos docentes. Este é um aspeto ainda mais relevante no caso dos programas 
internacionais de Mestrados Erasmus, que tenho coordenado, para os quais é determinante a 
imagem que proporcionamos a estudantes provenientes dos mais variados países. 
 
O esforço realizado, no sentido de promover uma política de afirmação do mérito científico, 
permitiu que vários colegas vissem as suas carreiras progredir. Contudo, este conceito também 
pode ser aplicado aos docentes que se dedicam ao ensino dos seus alunos, permitindo carreiras 
mais centradas nas componentes pedagógicas. Defendi que um equilíbrio ponderado entre 
estas componentes deve ser considerado no desenvolvimento estratégico da Escola e, 
consequentemente, nos processos de evolução na carreira. 
 
Constato que esse foi um dos aspetos que o Professor Virgílio Cruz Machado incluiu na sua 
candidatura a Diretor, tendo proposto e sido aprovado, no âmbito do Conselho Científico (CC), 
um Grupo de Trabalho que está a rever o RAD, o qual, entre outras melhorias, irá abordar essa 
dimensão. 
 
De igual forma apraz-me salientar as medidas que propôs no CC relacionados com a criação de 
um procedimento de auto-proposta para abertura de processo concursal para progressão na 
carreira académica, um algoritmo de dimensionamento da capacidade docente por 
departamento ou a definição de Recomendações a Candidatos para se submeterem a Provas de 
Agregação. 
 
Estas constituem algumas das razões pelas quais integrei esta lista candidata ao Conselho da 
Faculdade, pois a possibilidade de todos termos a esperança de poder evoluir na carreira acelera 
a motivação e os estudantes sentem-na no dia-a-dia. 
 
Saudações académicas, 
 
João Veiga 
Professor Associado 
Departamento de Conservação e Restauro 

 
 


