
Caros colegas, 
 
Visão estratégica, trabalho em equipa, respeito pelas pessoas, transparência na gestão, 
independência, gestão participada, imaginação e criatividade, redução da burocracia, iniciativa 
e empreendedorismo, aliados a um estilo dialogante e à utilização de bom senso foram 
características que identificámos no atual Diretor da FCT-NOVA e que queremos que continue. 
Por isso organizámos esta lista candidata ao Conselho da Faculdade. 
 
Consideramos que o modelo de participação na gestão da Escola não é perfeito. Todos 
sentimos que o atual Conselho da Faculdade (CF), além de não ter promovido o diálogo com a 
Escola, também não foi capaz de, em tempo útil, produzir os Estatutos que permitissem uma 
efetiva capacidade de gestão. O CF além de ter sido lento e ineficaz, não foi capaz de produzir 
uns Estatutos que permitissem ao Diretor constituir, logo após a sua tomada de posse, a equipa 
de presidentes de departamento e, quando foram concluídos, verificou-se que tinham graves 
deficiências, quer no que respeita ao processo de escolha dos presidentes de departamento, 
quer no que respeita à constituição do Conselho Científico; como é conhecido, não permitem 
substituir membros, por não ter sido previsto a necessidade de incluir suplentes, entre outros 
aspetos. 
 
O CF deve ser um órgão de governo que, após ter elegido o Diretor da FCT, deverá ser coeso, 
ouvindo-o e discutindo a estratégia futura da Escola, e ajudando-o a concretizar os projetos 
estratégicos pelos quais o elegeram. 
 
Gostaríamos que o CF tivesse dialogado e discutido com a Escola os aspetos que enunciei há 
quatro anos. Porque não podemos votar diretamente no candidato a Diretor? Porquê utilizar 
um grupo de “intermediários” que terá a responsabilidade de escolher o Diretor? Porquê a 
existência de listas que não são transparentes relativamente ao candidato que apoiam? Tudo 
seria mais simples com uma democracia direta. Como diz o Professor Virgílio Cruz Machado: a 
transparência e a democracia não fazem mal a ninguém! Outras questões se podem levantar, 
mas pensamos que enquanto representantes dos docentes no Conselho da Faculdade não 
deveremos deixar de auscultar os colegas sobre a melhor forma de contribuirmos para uma 
Faculdade melhor. 
 
Saudações académicas, 
 
José António de Almeida 
Professor Associado 
Presidente do Departamento de Ciências da Terra 
Coordenador do Doutoramento em Engenharia Geológica 

 

 


