
Caros colegas, 
 
Agora que a crise pandémica parece estar a ser ultrapassada, importa refletir sobre o que 
queremos para a NOVA SST nos próximos anos. A pandemia veio dar uma grande visibilidade ao 
papel da ciência e aos cientistas. Nunca tal tinha ocupado tanto tempo de antena nos media. 
Sem a intervenção da academia, provavelmente, a crise pandémica ainda não teria uma solução! 
A NOVA SST não ficou indiferente a esta situação, reinventou-se e envolveu-se diretamente no 
apoio à comunidade.  
 
Vivemos tempos complexos e o futuro da humanidade está sujeito a desafios cujos desfechos 
podem ser imprevisíveis, como se constatou durante esta crise. O papel da ciência não se 
resume a encontrar soluções imediatas. Também é preciso pensar a longo prazo, de uma forma 
estratégica, sobre os temas de investigação a abordar, envolvendo todos os interessados: 
docentes, discentes, investigadores, empresas e comunidade.  
 
A criação de espaços de debate sobre o futuro da ciência e da investigação requer condições 
de networking, como as que estão a ser implementadas. Por ex. o Centro de Conferências e os 
eventos de divulgação digital são já passaportes de cooperação nacional e internacional, criando 
e atraindo à nossa Escola os principais líderes de opinião da academia, indústria e sociedade em 
geral. 
 
A Universidade, tal como a concebemos, deve andar à frente do Mundo; deve estudar o que 
ainda não foi descoberto e traduzi-lo para algo que beneficie a sociedade. Empresas de sectores 
como o da saúde, que muitas vezes requerem uma dimensão internacional e grande capacidade 
financeira para dedicar à investigação de novos produtos, voltam-se agora para a nossa Escola 
através de parcerias e spin-offs. Isto reforça que a NOVA SST está bem posicionada para criar 
impacto a longo prazo. Translação de conhecimento e impacto na sociedade devem fazer parte 
da nossa estratégia para o futuro.  
 
A investigação científica deverá continuar a ser o foco de criação de valor, e da estratégia que 
distingue a NOVA SST, tornando-se, cada vez mais, o driver do processo de ensino. Para isso, o 
investigador deverá ter todo apoio e liberdade para levar a cabo as suas ideias, garantindo a 
ética e a independência para o fazer.  
 
Estes são valores que a nossa lista defende e que pretendemos que a futura Direção da FCT 
NOVA dinamize, estimule, promova e proteja. 
 
Saudações académicas, 
 
Paula Videira 
Professora Auxiliar 
Departamento de Ciências da Vida 

 

 


