
Caros colegas, 
 
A sustentabilidade, nas suas várias dimensões, constitui um desígnio, determinante a nível 
mundial, para a sobrevivência do planeta. Naturalmente, sendo a FCT NOVA uma escola pioneira 
na educação e investigação nas ciências e engenharia do ambiente, não poderíamos constituir 
uma lista concorrente ao Conselho da Faculdade que não incluísse este assunto na sua agenda. 
 
A FCT NOVA foi a primeira unidade orgânica da NOVA a desenhar uma estratégia para a 
sustentabilidade, tendo criado a iniciativa FCT NOVA Sustentável, no início do mandato do atual 
Diretor, sob a supervisão e acompanhamento do Departamento de Ciências e Engenharia do 
Ambiente, encontrando-se atualmente integrada na estrutura orgânica da FCT NOVA. 
 
A FCT NOVA assumiu desta forma o compromisso de alinhar as suas atividades e 
responsabilidades com a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, 
contribuindo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
 
Esta estratégia contribuiu para colocar a Universidade NOVA de Lisboa na 53ª posição mundial 
do Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2021, um ranking que avalia o compromisso 
das Instituições com os ODS.´ 
 
O Campus da FCT NOVA será o ponto central do Innovation District, um projeto que visa a 
criação de uma nova cidade global, que irá conjugar um estilo de vida único e sustentável numa 
nova geografia de inovação e conhecimento tecnológico. O facto de a FCT NOVA vir a ter um 
papel de grande relevância na conceção e operacionalização de uma estratégia de 
sustentabilidade em toda uma região, que está a ser desenhada de acordo com esses princípios, 
deixa-me orgulhosa pelo contributo que poderemos dar para a sobrevivência do planeta – é com 
pequenos passos que podemos transformar o mundo. 
 
Por este motivo e porque acredito na capacidade do Prof. Virgílio Cruz Machado para concluir o 
projeto que iniciou há três anos, subscrevo esta lista. 
 
Saudações académicas, 
 
Alexandra Ribeiro 
Professora Associada com Agregação 
Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente 
Ex-Coordenadora do Centro de Investigação CENSE 

 
 

https://www.fct.unl.pt/faculdade/fct-nova-sustentavel
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://www.fct.unl.pt/noticias/2021/04/nova-na-53-posicao-mundial-em-ranking-que-avalia-compromisso-com-os-objetivos-de-desenvolvimento-sus
https://www.fct.unl.pt/noticias/2021/03/innovation-district-lanca-nova-geografia-de-inovacao-e-internacionalizacao-na-regiao-da-grande-lisbo

