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1.  
Enquadramento 

 

As Eleições para o Conselho da Faculdade (CF) têm uma importância muito grande na governação 

da faculdade nos próximos 4 anos, que é a duração do seu mandato. O CF é constituído por 15 

pessoas. 

Poderão concorrer listas conjuntas de docentes e investigadores de forma a eleger 9 pessoas, 

selecionadas pelo método de Hondt, em função da votação de cada lista. 

O CF é ainda constituído por mais 2 estudantes, 1 funcionário e 3 individualidade externas à 

Faculdade. 

O CF pode ter uma intervenção marginal na governação, mas é determinante em momentos chave, 

em particular:  

• na eleição do Diretor e eventualmente na sua destituição, se não cumprir o plano de ação 

que propôs;  

• mas também no acompanhamento e monitorização da atividade do Diretor através da 

análise e aprovação dos relatórios de gestão. 

O CF deve ter uma ação importante na governação da Faculdade a vários níveis: 

• na qualidade do ensino e da aprendizagem e da investigação,  

• nas melhores condições de trabalho - instalações, salas, laboratórios 

• na evolução das carreiras profissionais pelo mérito  

• na interação com o meio envolvente (empresas, administração pública, tutela) 

• no processo de Internacionalização 

• ou no financiamento  

Espera-se que a constituição do CF que resultar desta eleição: 

• Coloque o trabalho do CF como uma prioridade na governação da Faculdade, 

• Trabalhe em equipa, em harmonia e de forma unida e coesa, 

• Oiça e dialogue com a Escola, com as pessoas que o elegeram,  

• Que se articule com a Direção na governação da Faculdade 

Os desafios que a Escola enfrenta assim o exigem. A comunidade também ! 
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2.  
A razão desta candidatura  

A razão principal desta candidatura centra-se no Estudante, isto é, nas condições que deveremos 

proporcionar para que aprenda eficaz e eficientemente e encontre uma posição na sociedade onde 

possa revelar o seu potencial, contribuindo com elevado valor acrescentado para a economia 

nacional.  

Os princípios fundamentais: 

1. A nossa razão de ser é o Estudante 

2. A inovação é fundamental para o desenvolvimento da Escola 

3. A governação da Escola deve estar assente num sistema de gestão transparente 

4. O respeito pelas pessoas 
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3.  
A Nossa VISÃO  

No que acreditamos: 

Apostamos no Progresso,  

   não no Retrocesso! 

Somos transparentes,  

   apoiamos a recandidatura do atual Diretor  

   Virgílio Cruz Machado 

 

Sentimos que nos últimos 3 anos foi necessário “preparar a casa” e isso é evidente : 

• Iniciou-se a reformulação da oferta educativa com novos cursos inovadores; 

• Reestruturou-se e fortaleceu-se a área de apoio à Investigação (IRIS); 

• Saneou-se a NOVA.ID e re-organizou-se a UNINOVA; 

• Saneou-se o MadanParque e redefiniu-se o seu posicionamento estratégico; 

• Prepararam-se as fundações para o Hub de Inovação, semeando a ligação às empresas; 

• Desenvolveu-se o Innovation District, em profunda articulação com a Reitoria e com a 

Câmara Municipal de Almada; 

• Estabeleceu-se a Escola de Formação ao Longo da Vida; 

• Realizou-se o rebranding da Escola, dando uma nova imagem; 

• Implementou-se uma estratégia de comunicação que permitiu melhorar drasticamente a 

visibilidade da FCT nos media; 

• Organizaram-se webminares de divulgação científica e debate sobre a Universidade; 
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• Melhoraram-se procedimentos administrativos e construíram-se regulamentos (em vez de 

despachos); 

• Descentralizou-se a governança da Escola; 

• Operacionalizou-se o Conselho Pedagógico, dando-lhe poder de intervenção real em todas 

as áreas da sua operação; 

• Descentralizou-se o Conselho Científico, criaram-se várias comissões e grupos de trabalho 

potenciando uma maior efetividade e eficiência do seu desempenho; 

• Foi dada transparência à Escola sobre a sua real situação; 

• Apostou-se estrategicamente na Internacionalização. 

 

Pelo meio foi necessário responder à crise pandémica, durante quase metade do mandato … 

  … e fomos uma referência na resposta à COVID-19 ! 

Ainda assim conseguimos superar com resiliência e inovação de todos 

 

Lançámos as sementes para o futuro 

Agora é o tempo de Crescimento e Conquista para a 

NOVA School of Science and Technology  

   se afirmar em Portugal e no Mundo … 
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A nossa visão centra-se na formação e desenvolvimento de líderes em ciência e tecnologia, e 

assenta, naturalmente, numa tradição de independência e liberdade académica enquanto 

promotores de uma cultura de inovação na Universidade, de forma a atingir: 

• Ensino inovador, 

• Excelência científica, 

• Valorização na sociedade, 

• Cultura organizacional para a inovação, 

• Afirmação e internacionalização da marca. 

 

     

Ensino  
Inovador 

 Excelência científica  Valorização na 
sociedade 

Escola com métodos de 
ensino adequados à geração 

atual de Estudantes e que 
desenvolve competências 

adequadas às atuais 
necessidades e dinâmicas do 

mercado de trabalho 

 Escola que desenvolve 
investigação de excelência e 

é líder nas áreas 
estratégicas definidas no 

seu posicionamento 
 

 Apoiada nas parcerias e 
relação com atores da 

sociedade e seus 
representantes, é uma 

Escola geradora de impacto 
na sociedade, o que 

também lhe possibilita a sua 
independência financeira e 

crescimento sustentável 

 

 

  

Cultura organizacional orientada 
para a inovação 

 Afirmação e internacionalização da 
marca 

Cultura organizacional que respeita e 
promove o crescimento da sua 

comunidade, incluindo no que respeita ao 
desenvolvimento de competências 

pessoais, culturais e desportivas 
 

 Marca reconhecida nacional e 
internacionalmente e que atrai os 
melhores estudantes, docentes e 

investigadores 
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4.  
O que queremos  
da Direção  
da FCT NOVA 

 

• Visão estratégica 

• Trabalho em equipa 

• Promover o crescimento e desenvolvimento das pessoas 

• Transparência na gestão 

• Independência 

• Gestão participada 

• Imaginação e criatividade 

• Desmaterialização e redução da burocracia 

• Soluções 

• Ação e iniciativas empreendedoras 
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5.  
Os Membros da Lista 

Efetivos 

1. Maria da Ascensão Carvalho Fernandes Miranda Reis 
Professora Catedrática - Departamento de Química 

2. Telmo Jorge Gomes dos Santos  
Professor Associado com Agregação - Departamento de Engenharia Mecânica e Industrial 

3. Cristiana Andreia Vieira Torres 
Investigadora - Departamento de Química 

4. António Manuel Pinho Ramos 
Professor Associado - Departamento de Engenharia Civil 

5. Paula Alexandra Quintela Videira 
Professora Auxiliar - Departamento de Ciências da Vida 

6. José António Barata de Oliveira 
Professor Associado com Agregação - Departamento de Engenharia Eletrotécnica e Computadores 

7. Isabel Cristina Maciel Natário 
Professora Auxiliar - Departamento de Matemática 

8. João Pedro Botelho Veiga 
Professor Associado - Departamento de Conservação e Restauro 

9. Alexandra de Jesus Branco Ribeiro 
Professora Associada com Agregação - Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente 

Suplentes 

1. Manuel João de Moura Dias Mendes 
Professor Auxiliar - Departamento de Ciência dos Materiais 

2. Ana Luísa Fernando 
Professora Associada - Departamento de Ciências e Tecnologia da Biomassa 

3. José António de Almeida 
Professor Associado com Agregação - Departamento de Ciências da Terra 
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Pressupostos para a composição da Lista 

 

• Representação de várias áreas departamentais 

• Equilíbrio entre as áreas de ciências e de tecnologia 

• Equilíbrio nas categorias profissionais 

• Equilíbrio entre as componentes de investigação e pedagógicas, incluindo colegas com 

fortes componentes na investigação e na coordenação e gestão de programas de estudos 
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6.  
Mensagens dos Membros da Lista 

1. Maria Ascensão Reis 
 
 

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:  
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• 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 
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2. Telmo Santos 
 
 
Caros colegas, 
 
Tendo estudado no IST, onde me licenciei e doutorei em Engenharia Mecânica, vim para a 

FCT NOVA em 2009, com grande entusiasmo e expectativa! Comecei como professor auxiliar 
convidado no DEMI, e aqui encontrei uma escola muito diferente do que estava habituado… 
 
Reconheci muitos aspetos positivos e, sobretudo, uma mentalidade diferente na forma de 
encarar a vida da Escola, o que me agradou particularmente. Decidi que esta seria a minha 
casa e lancei-me na reformulação de algumas UC, na criação de novas linhas de investigação, 
espaços laboratoriais, captação de financiamento e de alunos de doutoramento. No entanto, 
na FCT NOVA muita coisa era difícil e frustrante: muitas horas de lecionação, poucos docentes 
e funcionários, dificuldades administrativas, dificuldades financeiras que não me permitiam 
realizar a investigação, muitas vezes já contratada e paga. A certa altura a NOVA.ID estava 
inoperacional e não conseguia cumprir os compromissos de investigação que tinha assumido 
com grandes empresas internacionais, o que colocava em causa a minha própria reputação. 
 
Apesar da dificuldade em reverter algumas destas situações, reconheço que muitas destas 
fragilidades têm sido ultrapassadas nos últimos três anos, e que a atual Direção sistematizou 
e implementou processos que permitem maior celeridade administrativa e controlo sobre os 
projetos que coordenamos. Exemplo disso, é a notável melhoria do desempenho da NOVA.ID, 
na sequência da resolução de problemas financeiros. Apesar dos grandes avanços que temos 
tido neste domínio, ainda há muitas fragilidades que sentimos, e que têm de ser 
ultrapassadas. Para tal, é necessária vontade, conhecimento da situação real, competência, 
mas também tempo e continuidade. 
 
Por outro lado, a urgência em resolver estes problemas não pode impedir a reflexão e a 
consciencialização daquilo que queremos para a Universidade, que é um tema que me 
preocupa particularmente, numa altura de grande transformação do contexto do Ensino 
Superior. 
 
A lista que propomos também pretende contribuir ativamente para esta discussão: será que 
o nosso sistema de ensino irá manter-se suficientemente atrativo para os jovens? Será que 
as inúmeras fontes de conhecimento que nos chegam diariamente através da internet e 
outros meios irão rivalizar com o nosso modelo de aulas tradicional? Será que isto irá 
provocar um dropout crescente na Universidade, como já se verifica em alguns países? Será 
que, numa perspetiva mais imediata, isso terá impacto na procura dos ciclos de mestrados 
(não integrados)? Como vamos ser afetados e reagir ao crescente aumento e relevância de 
instituições alternativas ao modelo de Universidade tradicional? São muitas as perguntas, 
mas as soluções requerem a nossa reflexão e por isso o interesse de envolver os colegas 
nestas discussões. 
 
Preconizo que o Conselho da Faculdade, em articulação com a Direção, possa ter um papel 
ativo neste debate. Porque entendo que todos temos a responsabilidade de transformar a 
Escola, discutindo estas questões estratégicas em diálogo entre todos, decidi integrar esta 
lista. 
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Saudações académicas, 
 
Telmo G. Santos 
Professor Associado com Agregação 
Departamento de Engenharia Mecânica e Industrial (DEMI) 
Coordenador da Secção de Engenharia Mecânica do DEMI 
Membro do Conselho e da Comissão Executiva do DEMI 
Coordenador do Programa Doutoral em Engenharia Mecânica 
Vice-diretor do UNIDEMI 
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3. Cristiana Torres 
 
 
Caros colegas, 
 
Sou investigadora desde que me conheço e, tal como muitos dos meus colegas, somos 
apaixonados pela ciência e pela investigação. E como se sabe, quando estamos apaixonados, 
o amor não nos deixa ter uma perceção real das coisas. Contudo, sentimos que a Universidade 
“usou” os investigadores sem se preocupar seriamente com o seu futuro, enquanto 
profissionais, desenhando carreiras específicas nesse sentido.  
 
Integrei esta lista porque revejo nas suas intenções e no candidato que apoia, uma estratégia 
sincera de dar oportunidades aos investigadores, criando condições de realização pessoal 
através da definição de uma carreira específica para esse objetivo.  
 
Saliento a iniciativa, já em curso ao nível do Conselho Científico, de regulamento de avaliação 
e progressão de carreiras dos investigadores, o qual advogamos que operacionalize a criação 
de uma carreira de Investigador na FCT NOVA. Este é um ponto extremamente importante 
para os investigadores que precisa de ser bastante valorizado e explicado. Estamos a falar de 
uma comunidade significativa que irá colocar sempre esta questão, que é a sua maior 
preocupação, e que precisa de ser ouvida. 
 
Pretendemos contribuir com proatividade na criação de uma plataforma com todos os 
investigadores, com o seu know-how e equipamentos disponíveis que possam ser partilhados 
dentro da comunidade FCT NOVA, assim como os respetivos contactos. Apesar do trabalho 
realizado ao nível da construção de páginas pessoais na plataforma PURE, será importante 
complementar essa plataforma com bases de dados atualizadas, que permitam facilitar a vida 
dos investigadores.  
 
Temos ideias e sentimos que esta lista privilegia fortemente a investigação e os 
investigadores: isso é visível pelo destaque que é dado à investigação e à geração de 
conhecimento, enquanto pilar fundamental da FCT NOVA. 
 
Saudações académicas, 
 
Cristiana Torres 
Investigadora 
Departamento de Química 
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4. António Pinho Ramos 
 
 
Caros colegas, 
 
Enquanto engenheiro e professor de engenharia civil deparo diariamente com solicitações de 
ex-alunos que exercendo a sua profissão no mundo da construção civil me colocam 
problemas técnicos reais para os quais procuram soluções. Apesar do nosso interesse em 
ajudar a encontrar formas de resolver essas situações, deparamo-nos, eventualmente, com 
dificuldades derivadas da conceção do nosso departamento (atualmente com 26 Anos) e da 
própria “juventude” da FCT NOVA. Como se sabe, esta situação é comum a vários 
departamentos e o resultado foi o não crescimento conforme era suposto, quer em 
instalações e laboratórios, quer em termos de recursos humanos. 
 
Com os condicionalismos atuais torna-se quase impossível reverter a situação. O projeto 
lançado pela atual Direção, com o Hub de Inovação e o Innovation District, dá-nos a esperança 
de poder apostar em áreas emergentes, como é o caso das novas tecnologias de impressão 
3D e a investigação em novos materiais na construção que requerem novos laboratórios. No 
atual quadro de financiamento público será impossível criar estes laboratórios e 
respondermos às necessidades da sociedade, pelo que se torna particularmente oportuna a 
ideia de obter financiamento através de fontes privadas com os projetos lançados pelo 
Diretor. 
 
O desafio lançado para repensar a estratégia no nosso departamento levou-nos a refletir 
sobre como competir com o IST, que tem uma dimensão 6 vezes superior à nossa: daí 
avaliarmos quais os nichos em que nos deveremos focar, quer na investigação, quer na oferta 
formativa. A mesma situação acontecerá certamente com outros departamentos. 
 
A conceção de uma visão nova para a Escola, concebendo um espaço atraente, aberto à 
comunidade e privilegiando a ligação às empresas, constituem aspetos que me motivam para 
integrar e apoiar esta lista. 
 
Saudações académicas, 
 
António Pinho Ramos 
Professor Associado 
Departamento de Engenharia Civil (ex-presidente) 
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5. Paula Videira 
 
 
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 
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6. José Barata 
 
 
Caros colegas, 
 
A vontade de transformar a FCT NOVA numa Escola centrada na investigação e voltada para 
o Mundo constitui um desígnio que considero fundamental. Precisamos de incrementar a 
nossa ligação ao Mundo real. Sendo a robótica e a manufatura integrada a minha área de 
trabalho, sinto que a FCT NOVA tem um enorme potencial para apoiar o tecido industrial e 
contribuir decisivamente para a competitividade do país.  
 
Tenho acompanhado as iniciativas do atual Diretor, o Professor Virgílio Cruz Machado, junto 
de empresas e associações empresariais, o que representa uma mudança de paradigma na 
relação com o mundo industrial. Devo salientar a experiência e à vontade com que lida com 
as empresas, o que tem contribuído decisivamente para uma nova forma como as empresas 
olham para a FCT NOVA. 
 
Esta abertura à sociedade constitui uma oportunidade de nos realizarmos em projetos de 
investigação aplicada com impacto real, tratando de igual para igual, sem sobranceria, nem 
subserviência, com os engenheiros e responsáveis das empresas. 
 
Por outro lado, grandes empresas europeias, com quem trabalho em projetos de investigação 
internacionais, têm demonstrado grande interesse no conceito do HUB de Inovação e no 
Innovation District. Acresce ainda o esforço que está a ser feito no sentido de aproximar a 
FCT NOVA ao cluster Naval e à Indústria de Defesa, o que potencia o nosso crescimento e 
prestígio e, simultaneamente, contribui para a competitividade do País. Estes são aspetos 
que, por si só, justificariam o meu apoio a esta lista. 
 
O Professor Virgílio Cruz Machado tem demonstrado uma grande visão para a evolução do 
Campus da FCT NOVA, não só para criar uma comunidade alicerçada no conhecimento, mas 
também como forma de ultrapassar os constrangimentos financeiros conhecidos, 
procurando outro tipo de apoios além do Orçamento de Estado. 
 
Realço igualmente o trabalho realizado no âmbito do UNINOVA, o qual permitiu alavancar o 
posicionamento da FCT NOVA nos projetos europeus, em particular com a operacionalização 
do Digital Innovation Hub, no âmbito do programa Digital Europe. 
 
Uma das funções do Conselho da Faculdade consiste na escolha do seu Diretor. Esta lista dará 
uma importância particular a esta dimensão – ligação da Faculdade ao mundo empresarial – 
porque entendemos que um dos maiores constrangimentos da Escola é o financiamento e as 
soluções, baseadas no Orçamento do Estado, têm demonstrado não satisfazer as 
necessidades da Escola. 
 
Saudações académicas, 
 
José Barata 
Professor Associado com Agregação 
Departamento de Engenharia Eletrotécnica e Computadores 
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7. Isabel Natário 
 
 
Caros colegas, 
 
Tendo passado por várias Escolas – o IST (onde me licenciei), a Faculdade de Ciências (onde 
concluí o mestrado e o doutoramento) e a Universidade de Évora (onde me estreei como 
docente) – foi verdadeiramente na FCT NOVA, que me acolheu para trabalhar, que cresci 
enquanto docente e investigadora. Contudo, apesar de já estar há vários anos na FCT NOVA, 
tenho sentido falta da existência de um ambiente efetivo de cooperação e de 
interdisciplinaridade.  
 
Partilho com esta lista a necessidade de nos ligarmos mais, quer dentro dos departamentos, 
quer com outros, quer com outras Unidades Orgânicas da NOVA. 
 
A minha experiência enquanto coordenadora do Mestrado em Estatística para a Saúde 
mostra que áreas científicas diferentes, como são a matemática e a saúde, podem colmatar 
necessidades de formação, numa lógica de interdisciplinaridade, quando o ambiente 
institucional o incentiva. 
 
A matemática, enquanto ciência, presta-se à abstração, mas na lógica de uma escola de 
ciência e tecnologia, abrem-se muitas portas de interação com o mundo e com outras áreas 
científicas, como é o caso de data science e big data que despertam grande interesse por 
parte dos empregadores ou da modelação matemática e previsão que demonstraram a sua 
importância nestes tempos pandémicos.  
 
Porque acredito que a FCT NOVA poderá fazer muito no domínio da interdisciplinaridade, 
decidi integrar a lista candidata ao Conselho da Faculdade, a qual elegeu estes tópicos como 
aspetos importantes a considerar na escolha do futuro Diretor. 
 
Saudações académicas, 
 
Isabel Natário 
Professora Auxiliar 
Departamento de Matemática 
Coordenadora do Mestrado em Estatística para a Saúde 
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8. João Pedro Veiga 
 
 
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 
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9. Alexandra Ribeiro 
 
 
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/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


 

 
 

 

 
  

Eleição para o Conselho da Faculdade – 2021-2025 21 | 43 
Tempo de Crescimento, Tempo de Conquista!  

  

10. Manuel Mendes 
 
 
Caros colegas, 
 
Quando surgiu a oportunidade de integrar esta lista ao Conselho da Faculdade pensei que, 
tendo eu integrado o corpo docente da FCT NOVA apenas em 2019, ainda não faria sentido 
envolver-me em atividades desta natureza, de carácter mais institucional.  
 
Contudo, quando me apercebi da importância que é dada à investigação, que é o que mais 
me atrai, e que esta deve ser encarada como algo que proporciona melhores condições de 
vida à comunidade, completando lacunas de conhecimento e solucionando problemas 
científicos, como esta lista preconiza, decidi dar o meu apoio e envolver-me como membro 
suplente.  
 
Antes de chegar à FCT NOVA passei pelo IST, onde me licenciei em Física, depois pela Rice 
University (Houston, USA) e pelo Instituto de Energia Solar da UPM (Madrid), onde obtive os 
graus de mestre e doutor, respetivamente, e ainda pela Universidade de Catânia (Itália), onde 
fui investigador Marie Curie no âmbito de um projeto de Fotónica e Fotovoltaico. Desde então 
esta tem sido a minha área principal de investigação. 
 
Tendo vivido cerca de 9 anos no estrangeiro, “ganhei Mundo”, tomei conhecimento com 
muitas realidades diferentes e reconheço-me nos projetos lançados pelo atual Diretor, que 
considero serem chave para o progresso da FCT NOVA. Em todos os locais por onde andei 
sempre senti que o seu sucesso depende de projetos ambiciosos e das características 
empreendedoras das suas lideranças. 
 
Estou satisfeito em ter regressado a Portugal e encontrar uma Escola com ambição para 
agarrar o futuro, premiando o mérito e dando-me a liberdade de desenvolver as minhas ideias 
e a minha investigação. É neste ambiente que quero continuar a trabalhar! 
 
Acredito que a aposta numa FCT NOVA empreendedora, fomentando lideranças e equipas 
empreendedoras constituem ingredientes determinantes para o sucesso da Escola. 
 
Saudações académicas, 
 
Manuel J. Mendes 
Professor Auxiliar 
Departamento de Ciência dos Materiais 
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11. Ana Luísa Fernando 
 
 
Caros colegas, 
 
Enquanto docente de um pequeno departamento, senti, ao longo dos anos, que nem sempre 
havia regras escritas e bem definidas que permitissem ter uma perceção de tratamento igual 
para todas as pessoas. Quando há quatro anos subscrevi a lista que apoiou o Professor Virgílio 
Cruz Machado, uma das coisas que me influenciou foi a intenção de tornar os processos mais 
transparentes na FCT NOVA. Tenho a perceção de que esta estratégia tem sido conseguida, 
através da criação de vários regulamentos que permitem uma melhor organização da Escola, 
entre os quais destaco os regulamentos relativos às propinas e aos overheads. Sei que estas 
regras podem afetar eventuais privilégios, mas também percebo que as organizações 
requerem sistemas de gestão com procedimentos e regulamentos bem definidos. Realço, 
também, que é importante que seja transmitida à Escola a sua situação orçamental e 
financeira, a qual tem sido comunicada pela atual Direção aos Presidentes de Departamento. 
 
Neste período, saliento o grande esforço de comunicação realizado na divulgação da oferta 
formativa, o que, derivado da situação pandémica, requereu a utilização de novas formas de 
comunicação, centradas na internet e nas plataformas e redes sociais, para chegar aos 
potenciais estudantes, não só nacionais como internacionais. 
 
Reconheço que o trabalho realizado deriva de uma equipa de Direção alargada e coesa, que 
permite a descentralização das tarefas associadas, a qual apesar de ter sido posta à prova 
com obstáculos imprevistos, como é o caso da pandemia, foi capaz de manter a Escola em 
segurança, não deixando de lançar os inúmeros projetos e ações que todos conhecemos. 
 
Estes são alguns dos motivos que me levam a voltar a integrar esta lista concorrente ao 
Conselho da Faculdade. 
 
Saudações académicas, 
 
Ana Luísa Fernando 
Professora Associada 
Departamento de Ciências e Tecnologia da Biomassa 
Coordenadora do Mestrado em Tecnologia e Segurança Alimentar/ FCT NOVA 
Coordenadora dos Estudos Pós-graduados em Bioenergia /FCT NOVA 
Coordenadora do Doutoramento em Bioenergia/FCT NOVA 
Coordenadora do POLO NOVA da UI MEtRICs 
Membro da Comissão Sectorial da Água (CS/04) do IPQ/ME 
Chair of the General Crops and Products Division of the AAICrops 
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12. José António Almeida 
 
 
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 com Agregação 
Presidente do Departamento de Ciências da Terra 
Coordenador do Doutoramento em Engenharia Geológica 
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7.  
Testemunhos 
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Virgílio Cruz Machado 
 

Caros colegas, 
 
Há cerca de três meses, numa das reuniões que tenho mantido com os departamentos e os 
serviços, alguém me perguntou se iria concorrer a um segundo mandato. Não é que não 
tivesse pensado no assunto, mas a pergunta apareceu sem estar à espera e, sinceramente, 
não fui capaz de responder. No fim do primeiro ano do mandato, o saudoso Professor 
Fernando Santana convidou-me para almoçar e disse-me, no tom brincalhão que muito 
apreciávamos: agora só faltam sete anos! Não tenho facilidade a responder a perguntas ou 
observações inesperadas, pelo que desviei a conversa. 
 
Na realidade a atividade de Diretor é tão intensa que não dá para pensar suficientemente em 
nós próprios. O que queremos da vida? Como vou viver os próximos anos, sabendo que a 
contagem decrescente, apesar de ter começado no dia que nasci, já está mais perto do fim. 
A que damos valor? À família? Ao trabalho? Aos amigos? Ao lazer? Aos hobbies?  
 
Não tenho tendência para filosofar sobre estas questões, mas tenho consciência que não são 
apenas as organizações que devem refletir sobre a sua estratégia para o futuro. As pessoas 
também devem delinear uma estratégia de vida, desde a escolha dum curso, à escolha de 
com quem viver, duma profissão ou de um trabalho. Quanto maior for o nosso conhecimento, 
mais oportunidades temos; consequentemente, mais escolhas temos que fazer.  
 
Qual o objetivo? Ser feliz! 
Como ser feliz? Proporcionando felicidade aos outros.  
 
Tenho a sorte de poder fazer o que quiser. Só dependo de mim próprio e da minha família. 
Não devo favores, não estou inscrito em partidos, nem clubes de futebol. Mas também não 
crítico quem o esteja. Esta é a maravilha da democracia! Pertenço aquele grupo de pessoas 
que considera que a vida é algo de extraordinário que merece ser gozada todos os dias. Não 
apenas nas férias. Nem nos fins-de-semana. Muito menos ficar à espera da reforma.  
 
Ser Diretor da FCT NOVA nunca foi uma ambição delineada na minha estratégia pessoal. 
Aconteceu! Faço-o da forma que sei. Profissionalmente. Com alegria. Com dedicação. Com 
convicção. Com criatividade. Com orgulho. Só assim consigo cativar as minha equipas. Apesar 
de apenas se terem passados 3 anos (parece que foi ontem que tomei posse), estou satisfeito 
com os resultados que já conseguimos obter. 
 
Pedi recentemente aos meus colegas de Direção um levantamento de tudo o que se fez e 
ficámos surpreendidos com a quantidade de iniciativas que foram lançadas durante este 
mandato, em todos os pelouros. Algumas serão de carácter mais infraestrutural e terão 
naturalmente menos visibilidade; outras tiveram grande impacto na comunidade e todos 
seremos capazes de as reconhecer. Mesmo aquelas cuja implementação parecia “impossível” 
(esta palavra provoca em mim uma vontade e determinação ainda maiores), parecem agora 
possíveis.  
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Destaco, entre outras, as seguintes iniciativas que me vêm à memória: 
 
• Adotou-se um sistema de governação descentralizado, com o objetivo de aumentar a 

velocidade de resposta às necessidades da organização; 
• Melhoraram-se vários procedimentos administrativos; 
• Estabeleceu-se uma política de diálogo sistematizado e periódico entre a Direção e a 

Escola, quer ao nível de responsáveis de departamentos e serviços, quer com as pessoas 
(estudantes via AEFCT, docentes, investigadores e outros colaboradores); 

• Concebeu-se e publicou-se a estratégia da escola para a sustentabilidade, tendo sido 
criada a iniciativa FCT NOVA Sustentável;  

• Reestruturou-se a área de apoio à Investigação (IRIS), o que facilitou significativamente 
o trabalho de docentes e investigadores; 

• Saneou-se a NOVA.ID e organizou-se a UNINOVA, o que permitiu o crescimento da 
investigação de uma forma mais acelerada e sustentável; 

• Saneou-se o MadanParque e redefiniu-se o seu posicionamento estratégico enquanto 
incubadora e aceleradora de start-ups e spin-offs, alavancando o empreendedorismo de 
base tecnológica; 

• Prepararam-se as fundações para o HUB de Inovação, semeando a ligação a grandes 
players internacionais; 

• Desenvolveu-se, em articulação com a Reitoria e com a Câmara Municipal de Almada, o 
conceito do Innovation District, que está a arrancar com empreendimentos já visíveis; 

• Estabeleceu-se a Escola de Executivos de Tecnologia – Formação ao Longo da Vida; 
• Reformulou-se a oferta educativa com novos cursos inovadores; 
• Realizou-se um rebranding da Escola, dando origem a uma nova imagem; 
• Implementou-se uma estratégia de comunicação que permitiu melhorar drasticamente 

a visibilidade da FCT nos media; 
• Operacionalizou-se o ensino a distância em larga escala, em tempo record; 
• Iniciou-se o processo de inscrições e matrículas on-line; 
• Adotaram-se plataformas que permitem a gestão dos projetos em tempo real pelos seus 

coordenadores; 
• Organizaram-se webminares de divulgação científica e debate sobre a Universidade (ex.: 

Sci & Tech for Society e NOVA visão de futuro); 
• Operacionalizou-se o Conselho Pedagógico dando-lhe poder de intervenção real em 

todas as áreas da sua operação; 
• Criaram-se várias comissões e grupos de trabalho no Conselho Científico, potenciando 

uma maior efetividade e eficiência do seu desempenho; 
• Preparou-se a Escola para a sua Internacionalização em todas as dimensões; 
• Foi dada transparência à Escola sobre a sua real situação. 

 
Muitas destas iniciativas - resumidas a uma pequena frase - corresponderam a muitas 
reuniões, envolvendo dezenas de pessoas ao longo do tempo. Só com o trabalho em equipa 
foi possível iniciar e desenvolver estas e outras iniciativas. Por esse motivo, escolho pessoas 
que sejam melhores do que eu para levar a cabo os projetos que a Escola tanto precisa.  
 
Nem tudo correu bem. A definição de procedimentos transparentes e iguais para todos, pode 
ter sido sentido por alguns como retirada de benefícios afetando alguns “privilégios”. Se 
iniciasse o mandato de novo continuaria a seguir uma postura de transparência, apostando 
na descentralização, na produção de regulamentos (em vez de despachos avulsos) e no 

https://www.fct.unl.pt/faculdade/fct-nova-sustentavel
https://www.youtube.com/watch?v=eHXY9WJduBA
https://execed.fct.unl.pt/
https://www.youtube.com/watch?v=DoeAY8GQU8g&t=13s
https://www.fct.unl.pt/sci-tech-society
https://www.fct.unl.pt/nova-visao-de-futuro
https://www.youtube.com/watch?v=nXeKHRXbRMk
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reconhecimento de, apesar de todos sermos diferentes, todos deverão ser tratados de igual 
modo. Nesta Direção não somos sensíveis a olhos bonitos, nem a gritos! Os nossos valores 
assentam no respeito pelas pessoas e no humanismo colocado na forma de resolução dos 
problemas. 
 
Estou grato pela contribuição generosa de todos os que colaboraram na obtenção dos 
resultados já atingidos. Apesar de ainda incipientes, são muito promissores.  
 
Lamento ter perdido um contacto mais íntimo com o ensino e com os estudantes nas aulas – 
continuo a dizer: os estudantes são a nossa razão de ser. E também com a investigação! O 
cargo de Direção é completamente absorvente e tomamos diariamente contacto com 
inúmeras e inesperadas situações que requerem, por vezes, parar tudo e resolver problemas 
inadiáveis. Na minha mente de engenheiro, tudo deve ser planeado com tempo, mas a 
escassez dos recursos associados a pedidos urgentes, em cima da hora, requer a atenção 
permanente da Direção. 
 
Muita coisa ainda está por fazer e/ou completar. Algumas, como o caso das carreiras de 
investigadores, já começámos a estruturar; nas próximas semanas contamos aprovar em 
Conselho Científico o Regulamento de Avaliação dos Investigadores, o qual constitui uma 
peça fundamental para a construção da Carreira de Investigador, a aprovar nos próximos 
meses. Outras ainda não viram a luz do dia. Mas isso será objeto de reflexão para uma 
candidatura a novo mandato, daqui a um ano.  
 
Decidi apoiar esta lista liderada pela Professora Ascensão Reis na eleição ao Conselho da 
Faculdade. Qualquer que seja o desfecho deste processo eleitoral, desejo que os membros 
que venham a ser eleitos, tenham a capacidade de trabalharem como uma equipa única e 
unida (esquecendo a sua origem de lista) para, em conjunto com o Diretor da FCT, tornarem 
esta Escola uma grande referência internacional. 
 
Caros colegas, 
 
Não deixem de participar na vida da vossa Escola – nos destinos profissionais da vossa vida! 
A Universidade é o local de excelência para o debate de ideias.  
 
Incentivo-os a debaterem o destino da FCT NOVA com os colegas das listas candidatas ao 
Conselho da Faculdade. Incentivo-os a participar na votação no dia das eleições – segunda-
feira, 21 de Junho – e exercerem o vosso direito democrático. 
 
Juntos somos FCT NOVA 
 
 
Virgílio Cruz Machado 
Diretor 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gd-eyeDPRGM
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Rosário Cabrita 
 

Caros Colegas, 
 
Quando, em junho de 2018, aceitei integrar a equipa do Professor Virgílio Cruz-Machado, fi-
lo com o claro propósito de servir a Comunidade FCT-NOVA, guiada pelo compromisso de 
trabalhar para uma Escola de Todos e para Todos, ancorada em princípios de equidade e 
igualdade. Depressa percebi que as decisões eram, com frequência, tomadas num regime de 
excecionalidade, conduzindo, por vezes, a decisões difusas e com elevado nível de 
discricionariedade, também com impacto negativo na eficácia operacional dos nossos 
serviços. Era, pois, vital estabelecer procedimentos, regras, regulamentos e normativos que 
tornasse o processo decisório mais transparente, mais justo e mais previsível. A realização 
deste objetivo continua em curso e faz parte de uma estratégia que deseja capacitar e 
desenvolver uma maior participação e autonomia dos nossos colaboradores ao nível dos 
Serviços, enriquecendo os seus cargos com novas tarefas, funções ou atribuições. Em 
simultâneo, e tendo em vista ir ao encontro das reais aspirações dos nossos colaboradores, 
tem esta Direção promovido concursos de mobilidade interna, com o objetivo de alargar o 
seu leque de competências e apostar no seu desenvolvimento pessoal.   
 
Prosseguindo um desígnio de proximidade e abertura ao diálogo, tem sido propósito do nosso 
Diretor envolver todos os membros da nossa Comunidade na reflexão da vida e do destino 
da escola, concretizado nas reuniões frequentes com os estudantes (AEFCT, quinzenal), os 
docentes e os serviços. Neste sentido, e tendo em vista um maior envolvimento e 
participação do Conselho Científico no pensamento, formulação e implementação da 
estratégia da Escola, foram constituídas várias Comissões especializadas na análise e 
discussão de temas e tópicos da competência específica deste órgão. A discussão em torno 
da estratégia para a reestruturação e atualização da oferta formativa, bem como uma 
reflexão aprofundada acerca dos desafios intrínsecos que se colocam a uma estratégia de 
Recursos Humanos na FCT-NOVA, justificam a existência das Comissões de: Oferta Formativa 
(COF); Júris de Provas e Concursos (CJPC) e Desenvolvimento de Recursos Humanos (CDRH). 
Para além destas Comissões têm sido criados grupos de trabalho com o desígnio de 
produzirem documentos com recomendações para a progressão de docentes e 
investigadores, como é o caso das orientações dirigidas a júris e candidatos, dos critérios 
mínimos de admissão a provas de agregação ou a proposta de regulamento de avaliação de 
investigadores, entre outros. 
 
Importa não esquecer as circunstâncias particulares que tocaram as nossas vidas, de modo 
pessoal e colectivo, ao longo dos últimos 14 meses, o que forçou o desvio do nosso foco 
estratégico, criando um sentido de urgência nas Pessoas e na Segurança. A emergência de 
uma situação atípica e única, talvez a mais difícil da nossa história recente, obrigou-nos, a 
todos, a reformular e reorganizar rotinas, comportamentos e objetivos. 
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 Para além das 

consultas presenciais, o nosso Gabinete de Aconselhamento Vocacional e Psicológico (GAVP) 
passou a disponibilizar consultas online e acompanhamento através da plataforma The 
Bridge, em colaboração com o SASNOVA, permitindo agilizar, no tempo e no espaço, a 
resposta a quem recorre a este tipo de apoio. Uma intervenção mais direcionada nesta área 
faz parte da missão desta Direção, a consolidar nos próximos tempos. 
 
Ao nível dos serviços, tenho tido o privilégio de trabalhar com gente valente e generosa, capaz 
de transformar limitações cristalizadas - como é o caso do nosso sistema de gestão académica 
- em concretizações que estão no programa de ação desta Direção. Fruto da necessidade de 
adaptação a um contexto único, a Divisão Académica (DA) e a Divisão de Apoio à Formação 
Avançada (DAFA), com o apoio do Gabinete de E-Learning, criaram mecanismos de resposta 
atempada a múltiplas solicitações. Realço a realização de provas académicas totalmente 
online, o enorme esforço, de várias equipas, no desempenho online do processo de matrículas 
no ano letivo 2020/2021, o exercício de sistematização de procedimentos de resposta a 
estudantes que, vulgarmente, se deslocavam de modo presencial aos serviços académicos, a 
reconfiguração de processos e procedimentos dirigidos à integração de estudantes 
internacionais na vida académica, para referir apenas algumas das muitas concretizações que 
revelam o esforço e a dedicação de todos os que nelas estão envolvidos. 
 
O desafio lançado pelo nosso Diretor, de abertura ao mundo da FCT-NOVA, começa, ainda 
que de forma tímida, a dar os seus frutos. Estão já lançadas as bases para a criação de um 
gabinete/núcleo de apoio à internacionalização, visando a captação, acolhimento e 
integração de estudantes internacionais, à semelhança do que, há já muitos anos, acontece 
noutras universidades.  
 
Agora que renovamos encontros e acreditamos no regresso a uma “nova” normalidade, 
precisamos de retomar a viagem interrompida neste tempo de pandemia. Há ainda caminho 
por percorrer...precisamos de continuar a capacitar os nossos Serviços. As Direções passam 
mas os Serviços permanecem e estes são âncora e garantia de progresso, se lhes dermos as 
ferramentas de que necessitam! – O Conselho Científico tem, ao nível da gestão científica, 
um desafio enorme pela frente, firmado na vasta oferta formativa que nos move, no arranque 
da Escola de Executivos, e na excelência da investigação, para apenas mencionar alguns dos 
vetores de atuação.  
 
Crescimento e Progresso é, acredito, o sonho de todos que pretendem uma FCT-NOVA capaz 
de se abrir ao mundo, oferecendo níveis mundiais de excelência e inovação, alicerçadas na 
nossa maior riqueza: As Pessoas. Este é um projeto que envolve toda a Comunidade FCT-
NOVA, que, tantas vezes, ao longo deste período difícil, foi capaz de responder Juntos Somos 
FCT NOVA! 
 
 
Saudações académicas, 
 
Maria do Rosário Cabrita 
Subdiretor para os Assuntos Científicos 
Professora Auxiliar - Departamento de Engenharia Mecânica e Industrial 
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Vitor Hugo Fernandes 
 

Caros Colegas, 
 
Em junho de 2018 aceitei, com todo o gosto e empenho, o desafio do Colega Virgílio Cruz 
Machado, recém-eleito Diretor da FCT NOVA, para dirigir as atividades do Conselho 
Pedagógico. A meu cargo ficou também a responsabilidade do Sistema Interno de Garantia 
de Qualidade (SIGQ) da faculdade, na abrangência das suas diversas vertentes mas, 
naturalmente, muito em particular do domínio do Ensino e Aprendizagem. A tutela da 
Acreditação dos cursos, com forte interligação com as atividades quer do Conselho 
Pedagógico quer do Conselho Científico, ficou também desde então sob a minha alçada. 
Finalmente, também a coordenação Erasmus e, mais geralmente, das mobilidades 
internacionais, de estudantes e docentes, ficou ao meu cuidado. Esta múltipla missão, 
assente no cumprimento dos desígnios e projetos do Diretor para a FCT NOVA, não estaria 
a ser bem-sucedida sem o conhecimento, competência e dedicação de todas as colegas que 
trabalham na Divisão de Planeamento e Gestão da Qualidade, assim como na Secção de 
Acolhimento e Mobilidade. 
 
Nestes três últimos anos, a par com muitas renovações de acreditações de cursos 
existentes, foram dezenas os novos cursos submetidos e acreditados (com pleno sucesso) 
pela A3ES, os quais estão a contribuir para a renovação contínua e progressiva da oferta 
educativa da FCT NOVA, em especial ao nível dos mestrados. Para este número tão elevado 
de submissões à A3ES concorreu significativamente a adaptação dos nossos onze mestrados 
integrados, resultando em vinte e dois novos cursos que entrarão em funcionamento no 
próximo ano letivo e que substituirão progressivamente os mestrados integrados até ao 
ano letivo de 2025/2026. 
 
No âmbito da Qualidade realço a construção, ao nível da universidade, do NOVA SIMAQ, o 
Sistema Interno de Monitorização e Avaliação da Qualidade da NOVA, coordenada pela 
Reitoria mas com plena contribuição de todas as escolas da NOVA, presentemente em 
avaliação pela A3ES, cuja implementação gradual tem vindo a ser feita na FCT NOVA e que 
substitui o anterior SIGQ da faculdade. 
 
No plano pedagógico foram muitas as dificuldades que a pandemia, com a qual convivemos 
há mais de um ano, nos causou. Apesar dos diversos imponderáveis, dos vários atrasos e de 
muitos compromissos entre o ideal e o possível, a missão ensino e aprendizagem, conduzida 
pela Direção da escola, com o empenho de toda a comunidade da FCT NOVA, estudantes, 
docentes e não docentes, tem sido cumprida com sucesso assinalável e com toda a 
segurança no que à saúde diz respeito. A intervenção do Conselho Pedagógico neste 
processo foi determinante, o qual só no ano civil de 2020 reuniu plenariamente por onze 
vezes. Às reuniões desse ano somam-se as sete reuniões de 2019 e seis mais até agora em 
2021, totalizando já mais reuniões deste órgão nestes três anos do que nos doze 
precedentes. Muitas destas reuniões, com durações de três a quatro horas, contaram 
também com a notável presença do Diretor. Desde há muitos anos que o Conselho 
Pedagógico não era chamado a uma participação tão ativa e relevante nos desígnios da FCT 
NOVA como tem sido desde há três anos. A pandemia cooperou obviamente para este 
aumento de intervenção do Conselho Pedagógico na faculdade, mas foi decididamente a 
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política promovida pela Direção da FCT NOVA que fundamentalmente contribuiu para a 
revalorização deste órgão único da escola que reúne em paridade estudantes e docentes, 
dando-lhe poder de intervenção efetivo e real em todas as áreas da sua operação. 
 
Agora que arrumámos a casa, numa perspetiva de continuidade e consolidação da 
transformação já operada na FCT NOVA pela atual Direção, em conformidade com os 
princípios estratégicos estabelecidos pela lista que então apoiou a candidatura do Diretor, 
com revigorada e renovada ambição de nos próximos cinco anos levar melhor e mais longe 
a FCT NOVA, vamos prá frente. 
 
 
Saudações académicas, 
 
Vítor Hugo Fernandes 
Subdiretor para os Assuntos Pedagógicos 
Professora Associado com Agregação 
Departamento de Matemática 
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Fátima Rodrigues 
 

Caros Colegas 
 
Iniciei funções na Direção, no pelouro da Divulgação de Ciência e de Tecnologia, em janeiro 
de 2019. A criação deste pelouro teve como objetivo sistematizar as ações de divulgação da 
Escola e promover a comunicação interna e com a Sociedade de forma a potenciar a criação 
de sinergias científicas, formativas e de criação de valor e transferência de tecnologia.  
 
No âmbito da comunicação interna foi constituído um grupo formado por um representante 
de cada departamento e de cada centro de investigação para que as ações de comunicação 
e divulgação se pautem pelos princípios de equidade e transparência.  
 
A formação profissional e pessoal de todos os elementos da Escola é um dos princípios 
orientadores desta Direção pelo que se iniciaram ações de capacitação docente no âmbito 
da formação para o ensino online e criou-se uma estrutura de suporte para 
desenvolvimento de projetos e ações de sensibilização de práticas culturais de 
sustentabilidade. Estão em desenvolvimento outras ações de capacitação para 
docentes/investigadores/alunos como Career management e Design thinking com a 
colaboração de especialistas na área, tendo sido já realizado workshops em Comunicação 
de Ciência. A Escola continua com as boas práticas de formação levadas a cabo pela 
Biblioteca e supervisionadas pelo Diretor.  
 
Relativamente à comunicação com a sociedade, foi criado o ciclo de webinars Sci & Tech for 
Society para difundir a investigação produzida na Escola e promover a criação de sinergias 
inovadoras, a colaboração interdisciplinar, a investigação aplicada e a transferência de 
tecnologia. Está em processo a criação de MOOCs a partir das gravações efetuadas pelos 
grupos de investigadores. Ainda no âmbito da missão de responsabilidade social da Escola, 
foi criado o ciclo de webinars NOVA Visão de Futuro que procurou abrir espaços de reflexão 
sobre os desafios que se colocam à Universidade e o seu valor no que concerne ao 
Conhecimento e à Qualidade. Este ciclo teve a participação de convidados das Unidades 
Orgânicas da NOVA e da equipa reitoral da Universidade NOVA, além de elementos 
externos, e pretendeu fomentar sinergias via fortalecimento do networking da Escola. 
 
A atual Direção contratou uma empresa de comunicação para agilizar o posicionamento da 
Escola junto dos media. A comunicação entre a empresa e a Escola é realizada pela DCRE e 
supervisionada pelo Diretor. 
 
Através da análise de questionários aos alunos do 1º ano e dos dados do CNA, verificou-se 
que a Escola tem uma percentagem de alunos de 1ª opção (cerca de 66%) que importa 
incrementar e que a escolha dos alunos tem como prioridades sermos uma unidade 
orgânica da Universidade NOVA, sermos uma instituição pública e o reconhecimento 
público da Escola e dos cursos. Estes fatores ultrapassam os fatores relacionados com o 
ambiente/espírito académico e o campus, muito utilizados no passado para atrair 
estudantes. Assim, as ações de divulgação da oferta educativa tiveram como enfoque a 
divulgação científica dos cursos, o posicionamento extremamente positivo junto dos 
empregadores e a interdisciplinaridade entre ciência e engenharia. Elevando a qualidade 
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científica das nossas ações de divulgação conseguiremos captar o melhor talento nacional 
e internacional! Nesse âmbito foi criado o programa Sci & Tech Volunteer de iniciação à 
investigação científica, para alunos do Ensino Secundário e do Ensino Superior, levado a 
cabo por investigadores da Escola e que pretende captar os melhores alunos a nível de 1º 
e 2º ciclos.  
 
Mantiveram-se as ações de divulgação da oferta formativa do 1º ciclo já anteriormente 
desenvolvidas, tendo havido, em alguns casos, a criação de uma versão digital dessas ações. 
Criou-se uma escola de verão na área STEAM para alunos do secundário, pioneira na 
Universidade NOVA, e o evento Feira Virtual de divulgação das 18 licenciaturas pelos 
coordenadores, em plataforma online, e que permite alcançar um público-alvo que não está 
na proximidade geográfica, inclusivamente estudantes internacionais. 
 
Relativamente à divulgação da oferta formativa do 2º ciclo, foram criados ações e eventos 
próprios, algo que nunca havia sido feito na Escola, nomeadamente: providenciarem-se 
momentos de divulgação dos mestrados patrocinados nas redes sociais; harmonização de 
prazos e criação de novas fases de candidatura de forma a atender a todas as 
especificidades dos mestrados e potenciar o número de candidatos; criação do Open Days 
Mestrados, evento de divulgação dos mestrados através de sessões online de 
esclarecimento promovidas pelos coordenadores dos 39 cursos, alcançando estudantes 
internacionais.   
 
As ações desenvolvidas tiveram o apoio imprescindível da Divisão de Comunicação e 
Relações Exteriores, da Divisão de Eventos e Projetos Especiais, do Laboratório de e-learning 
e da Divisão Académica. 
 
Saudações académicas, 
 
Fátima Rodrigues  
Subdiretora Adjunta para a Divulgação de Ciência e de Tecnologia 
Professora Auxiliar 
Departamento de Matemática 
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João Carlos Lima 
 

Caros colegas, 
 
Pela primeira vez a FCT NOVA criou um pelouro na Direção exclusivamente dedicado à 
Investigação, denotando a importância que lhe atribui, o que permitiu implementar uma 
estratégia cujos resultados são cada vez mais visíveis. 
 
No último triénio destaca-se a política científica da Escola e a aposta no capital humano 
qualificado, tendo sido possível contratar doutorados que têm vindo a contribuir para a 
visibilidade da FCT NOVA, tornando urgente a definição duma carreira de investigação. Esta 
aposta foi acompanhada pela preocupação de criar instrumentos transparentes para a 
operacionalização de uma carreira de investigador na FCT NOVA. É o caso do regulamento 
de avaliação de investigadores, em curso no Conselho Científico, com o qual se pretende 
combater a precaridade do emprego científico e criar as condições de integração numa 
carreira dignificada com base no mérito. 
 
A valorização da atividade de investigação teve em linha as entidades de interface 
NOVA.id.FCT e UNINOVA de modo equitativo, desde logo pela uniformização de 
procedimentos, entre os quais se destaca o regulamento interno de overheads aplicável à 
FCT NOVA e às suas entidades de interface. A capacitação de recursos humanos nas 
estruturas de apoio à investigação (refiro-me ao investimento em recursos realizado no IRIS, 
que quadruplicaram), permite hoje uma maior transparência nas atividades de gestão, 
flexibilização e maior acompanhamento na gestão de projetos e captação de fundos 
europeus. 
 
Criámos canais de comunicação entre o IRIS e os coordenadores das Unidades de 
Investigação, através dos quais partilhámos indicadores de produção científica, resultados 
de concursos de projetos e transformámos o IRIS numa estrutura de apoio às estratégias 
científicas desenhadas pelas Unidades de Investigação. O IRIS é hoje uma estrutura de 
enorme relevância no apoio à investigação, inovação e criação de valor da Universidade 
Nova de Lisboa.  
 
Produzimos repositórios online de apoio ao investigador, criámos FAQs para esclarecer 
dúvidas dos investigadores, partilhámos informação mensalmente através de uma 
newsletter, criámos um manual de acolhimento ao Investigador Internacional, criámos guias 
para apoio à escrita de candidaturas, como o Guia do Impacto e o Guia do Open Access. 
 
Foi igualmente importante a disponibilização de ações de formação especializada a 
docentes e investigadores em áreas estratégicas da Escola, como são as candidaturas às 
bolsas do European Research Council (ERC), ações COST, concursos FCT-IP, entre outras. 
 
Saudações académicas, 
 
João Carlos Lima 
Subdiretor Adjunto para a Investigação 
Professor Associado - Departamento de Química 
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Ricardo Gonçalves 
 
 
Caros Colegas, 
 
Aceitei integrar a equipa do Professor Virgílio Cruz Machado, como subdiretor para a 
internacionalização, convicto que seria uma uma área de intervenção que requeria uma atenção 
especial nas atividades da FCT NOVA, pois verificava-se muito incipiente ao invés do que acontece 
noutras universidades nacionais e mesmo nas outras UOs da UNL. 
 
A aposta estratégica desta direção na internacionalização da FCT NOVA tem amadurecido, 
tornando‐se cada vez mais uma prioridade. Leva a importância do nome FCT NOVA a nível 
internacional, que acrescenta valor à escola, concretizado a nível do ensino na captação de mais 
estudantes internacionais e consolidando a experiência pedagógica internacional dos nossos 
docentes. A nível da investigação resultou na atração de mais investigadores de qualidade, mais 
projetos, mais financiamento e mais reconhecimento internacional, com todo o crescimento 
exponencial que o mesmo significa. 
 
Destaco principalmente o número de estudantes captados ao nível de licenciatura, que não tinha 
qualquer expressão no início do mandato e que, neste momento, já é muito significativo: para o 
próximo ano letivo 2021/2022 acabámos de abrir as pré-candidaturas para os alunos 
internacionais e já temos 82 inscritos em licenciaturas. 
 
A FCT NOVA tem-se empenhado na captação de estudantes internacionais, nomeadamente de 
brasileiros vindos das melhores escolas, o que resulta num encaixe de propinas adicionais que 
muito têm contribuído para a gestão financeira da FCT NOVA. Também resultou no aumento da 
mobilidade outgoing e incoming dos seus diversos públicos, dentro e fora da Europa, na 
disponibilização de oferta formativa em língua inglesa, no estabelecimento de parcerias 
estratégicas com as melhores escolas, no reforço da sua presença em redes internacionais de 
referência, assim como na coordenação em projetos de investigação internacionais. 
 
Captar o melhor talento nacional e internacional através de ações de promoção e marketing 
institucional permitiu assegurar que os nossos cursos sejam conhecidos além-fronteiras e possam 
constituir a primeira escolha dos melhores candidatos. Para isso, tem-se estabelecido contactos 
diretos e firmado protocolos institucionais de forma a motivar o interesse dos alunos excelentes 
virem estudar na FCT NOVA. Também, enalteceram-se as competências de investigação e 
inovação da escola a nível internacional. Criou-se um portal dedicado e abriram-se concursos 
internacionais vocacionados a investigadores com projetos de mérito 
(https://www.fct.unl.pt/node/add/anuncios-bolsas). 
 
Apoiar a comunidade do estudante internacional foi focal através da implementação de um 
serviço que acompanha o aluno desde o primeiro contacto com a escola até ao seu 
estabelecimento no país (e.g., visto, conta bancária, alojamento, etc.), ao longo dos estudos e até 
ao seu retorno, facultando, também, um Portal de Acolhimento dedicado ao aluno internacional 
com toda a informação útil necessária (https://studyatfctnova.fct.unl.pt/pt/home-pt/), com 
páginas dedicadas a alunos CPLP e em particular os brasileiros (https://brasil.fct.unl.pt/). Um 
serviço com contactos diretos e personalizados com as escolas com quem temos protocolos 
firmados, assim como com os pais e alunos com interesse em estudar na FCT NOVA, tem-se 
demonstrado bastante efetivo. Diariamente são estabelecidos contactos com pais e alunos 

https://www.fct.unl.pt/node/add/anuncios-bolsas
https://studyatfctnova.fct.unl.pt/pt/home-pt/
https://brasil.fct.unl.pt/
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através de email, whatsup e zoom. Foi desenvolvida uma estratégia que permita uma oferta de 
alojamento condigna, modernizando a existente e construindo novas residências para estudantes. 
 
No que respeita ao ensino, aumentou-se o número de estudantes internacionais incluindo oferta 
dos programas de ensino em língua inglesa como alternativa. Todos os ciclos de estudo deverão 
ser estruturados para poderem ser lecionados em inglês a partir de 2022. Esta transição pretende‐
se incremental e incluirá ações de sensibilização e motivação dos docentes e funcionários, assim 
como implementar plataformas e ferramentas digitais bilingue de apoio ao ensino. 
 
Potenciou-se e aumentou-se o financiamento nacional e internacional da investigação na FCT 
NOVA através de medidas de promoção dos programas de financiamentos nacionais e 
internacionais em eventos temáticos focados nas valências de cada área de investigação e 
inovação, horizontais e verticais, em particular junto de quem menos tem estado envolvido em 
propostas com sucesso, integrando‐os com os que têm tido mais sucesso. Houve uma melhoria 
das condições internas de preparação de candidaturas a projetos PT2020, H2020 e ERC através 
de ações de formação e incentivos. Potenciou-se a inscrição em plataformas industriais em áreas‐
chave para o posicionamento nos próximos programas de trabalho de fundos europeus, com 
fortalecimento da atividade do Innovation Research and Impact Strategy Office (RIA) através de 
(1) formação de recursos IRIS e formação de investigadores, (2) estabelecimento de sinergias e 
lobby com os serviços da Comissão Europeia em Bruxelas, (3) formação de investigadores em 
atividades de captação de financiamento e (4) apoio à candidatura a financiamento de 
investigação. 
 
Potenciou-se a submissão de candidaturas estratégicas conjuntas em áreas‐chave, agregando 
várias áreas do saber, para o fortalecimento da massa critica através de financiamentos 
competitivos, como por exemplo, Teaming, Twinings, ERACHAIRS, Digital Innovation Hubs, entre 
outros. Houve uma promoção para uma maior participação nas redes de europeias para a 
captação de alunos de doutoramento através da participação das Innovative Training Networks 
das ações Marie S. Curie ou mediante a participação de um projeto COFUND para a captação de 
alunos de doutoramento e pós‐doutoramento para reforçar as atuais equipas de investigação. 
 
De relevo, a promoção à colaboração entre as UOs da UNL viabilizando a criação de novas e 
importantes sinergias que potenciem investigação transversal em áreas multidisciplinares. 
 
A FCT NOVA teve uma evidente Criação de Valor ao potenciar as valências formativas em áreas 
diferenciadoras, incluindo formação executiva para tecnólogos e, a nível internacional, através da 
criação do Centro de Formação de Executivos, com formação avançada em tecnologia e temáticas 
valorizadas pelo mercado, destinado a Formação executiva para tecnólogos e engenheiros 
nacionais e estrangeiros, a realizar na FCT NOVA ou no local do cliente. 
 
Estabeleceram-se parcerias internacionais estratégicas potenciadoras de receita através da 
conceção de programas integrados de geração de vantagem competitiva, contemplando 
formação, estágios e investigação aplicada e formalização de protocolos. Houve um aumento da 
prestação de serviços às empresas nacionais e estrangeiras através da dinamização da relação dos 
departamentos e centros de investigação com a indústria. Promoveu-se a investigação contratada 
junto das empresas para a resolução de problemas tecnológicos que carecem ainda de 
investigação para a sua resolução. 
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A crise pandémica que hoje em dia ainda vivemos, resultou em dificuldades nos trabalhos, 
mas que foram devidamente mitigadas tendo os resultados sido atingidos para além das 
expetativas inicialmente estabelecidas. 
 
Saudações académicas, 
 
Ricardo Gonçalves 
Subdiretor Adjunto para a Internacionalização 
Professor Catedrático 
Departamento de Engenharia Eletrotécnica e Computadores 
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Válter Lúcio 
 

Caros colegas, 
 
A atual direção, após ter tomado posse, realizou de imediato um profundo diagnóstico do 
edificado da FCT, que resultou num orçamento avultado, apresentado à reitoria, e que desde 
logo se percebeu que não seria fácil o seu desbloqueamento.  
 
Para a realização do diagnóstico e levantamento de necessidades contou-se com o apoio da 
Divisão de Apoio Técnico (DAT), a qual, apesar da falta de recursos técnicos na realização da 
sua atividade normal (destacam-se, entre outros os mais de 3000 pedidos de assistência por 
ano e o acompanhamento de 18 empreitadas/obras em curso), foi sobrecarregada com este 
trabalho.  
 
Consequentemente, iniciaram-se, ainda em 2018, esforços para encontrar fontes de 
financiamento alternativas. Infelizmente a crise pandémica, com toda a sua carga trágica, 
provocou grandes estragos na economia global, e a União Europeia concebeu o designado 
PRR - Plano de Recuperação e Resiliência. 
 
Desde o seu início que pensámos em como usar o PRR para financiar a reabilitação do campus 
da FCT, tendo sido preparada uma candidatura, para a reabilitação energética de todos os 
edifícios do campus. Com este projeto em curso, está planeado que a modernização e 
requalificação do edificado da FCT se inicie até ao fim deste ano e se complete até Dezembro 
de 2023, conforme as condições do PRR. 
 
O projeto Innovation District, lançado recentemente, foi concebido pela atual Direção da FCT 
NOVA em estreita articulação com a Reitoria, a Câmara Municipal de Almada e um conjunto 
de proprietários dos terrenos envolventes à faculdade. O conceito levou dois anos a ser 
concebido, envolveu uma equipa alargada de especialistas em desenvolvimento urbano, 
liderada pela reitoria e foi inspirado em vários projetos similares em curso em reconhecidas 
universidades internacionais (ex.: o ID UMIST de Manchester, o Translation & Innovation Hub 
White City de Londres, o Giant de Grenoble). O objetivo desta ideia é o de quebrarmos o 
afastamento físico relativamente à comunidade que nos circunda, criando “mais” 
comunidade à nossa volta.  
 
O projeto visa a criação de uma nova cidade, conjugando um estilo de vida único e sustentável 
num ambiente de inovação e de conhecimento tecnológico, entre o Monte da Caparica e 
Porto Brandão. Tendo como ponto central o Campus da NOVA School of Science and 
Technology | FCT NOVA, o Innovation District coloca o conhecimento, o talento qualificado e 
a inovação como motor de desenvolvimento e transformação urbana, tendo por base o 
conceito Live-work-play. 
 
Este contexto foi desenhado com a perspetiva de melhorar atrair talento e investimento para 
a Escola, facilitando a implementação dos novos projetos imobiliários no Campus da FCT 
nomeadamente, novos espaços e instalações laboratoriais, e atração de empresas que 
sediem na FCT as suas atividades/departamentos de investigação. Destaca-se a cedência de 
terreno na zona sul do campus, para a construção de edifícios para o setor da investigação de 
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empresas tecnológicas – o Innovation HUB; a construção de um Centro de Congressos junto 
do atual auditório; a cedência de terreno para a construção de uma residência de estudantes 
(600 camas) junto à avenida Timor-Lorosae (concurso lançado recentemente); a cedência de 
terreno para a construção de um supermercado junto ao stand de automóveis da Renault 
(concurso lançado em abril de 2021); a renovação dos campos de jogos e cedência da sua 
exploração a um grupo privado (concurso lançado recentemente pelos Serviços de Ação 
Social). As cedências de terreno para a residência de estudantes e para o supermercado 
permitirão angariar receitas para complementar o financiamento já obtido junto da CCDR-
LVT (40% do custo da construção), para a construção do Centro de Congressos e do primeiro 
edifício (HUB01) do Innovation HUB. 
 
Apesar da crise pandémica que muito dificultou o normal andamento dos trabalhos, pode-se 
dizer que estas iniciativas não foram significativamente afetadas e que os seus resultados 
serão atingidos mais cedo do que a melhor das previsões. 
 
Saudações académicas, 
 
Válter Lúcio 
Subdiretor Adjunto para a Modernização e Construção de Novas Infraestruturas 
Professor Associado 
Departamento de Engenharia Civil 
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Nuno Cavaco 
 

Caros Colegas 
 

A par das responsabilidades assumidas como Subdiretor para o empreendedorismo e 
transferência de tecnologia da FCT NOVA, acumulei funções como Presidente da NOVA.id.FCT 
- Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT NOVA, bem como Presidente do 
Madan Parque - Parque de Ciência e Tecnologia. 
 
Ao assumir estas funções, eu e os restantes elementos dos respetivos Conselhos de 
Administração fomos confrontados com uma realidade bastante complexa. Ambas as 
entidades registavam sérias lacunas e uma situação financeira bastante crítica. De forma 
muito resumida apresento, de seguida, um breve testemunho da situação encontrada e do 
trabalho realizado pelas novas equipas de gestão, no sentido de reestabelecer a normalidade 
das atividades, a orientação para o cliente, a motivação dos colaboradores e a adequação das 
funções, bem como de organizar as contas e equilibrar a situação financeira. 
 
A NOVA.id.FCT era uma entidade desfragmentada, com lacunas de planeamento, sem 
orientação estratégica e numa corrida constante para, na medida das suas limitadas 
capacidades, responder à crescente e premente pressão dos investigadores e bolseiros. Com 
conhecimento sólido da sua atividade e experiência consubstanciada por via do volume e 
valor dos projetos de investigação geridos, a NOVA.id.FCT reunia as competências para 
assegurar a sua missão. Contudo, as pessoas estavam objetivamente desgastadas e 
desmotivadas. A atividade mantinha-se devido à resiliência e brio profissional da sua liderança 
e dos colaboradores que tiveram a força de ficar. Várias pessoas em funções chave tinham 
saído ou saíram, o que debilitou fortemente a estrutura e a operação. A perceção dos clientes 
sobre a qualidade do serviço prestado era péssima e a credibilidade e confiança na instituição 
registavam níveis baixíssimos.  
 
Adicionalmente, vivia-se um grave drama financeiro devido a sérios problemas de tesouraria, 
com um saldo negativo de cerca de 2,5 milhões de euros. Empenhados em reposicionar a 
NOVA.id.FCT, foram empreendidas várias medidas que, com a ajuda de todos, permitiram 
reverter a situação. A título de exemplo, saliento como principais medidas implementadas: i) 
a reestruturação organizacional e operacional, bem como a contratação gradual de novos 
elementos para reforçar a equipa; ii) a reformulação do quadro salarial promovendo maior 
equidade e a indexação à responsabilidade inerente a cada função; iii) o retomar da 
informatização da contabilidade (geral e analítica) e dos processos; iv) a revisão das relações 
contratuais (pessoas e fornecedores), que conduziu à rescisão/ renegociação de condições, 
tais como a substituição do apoio jurídico (permitindo estruturar a componente legal, criar 
minutas, …) e do serviço de contabilidade (possibilitando a emissão atempada dos mapas 
financeiros, fecho de contas, …); v) a estruturação dos projetos de investigação e análise da 
respetiva situação logística e financeira; e vi) a  melhoria da comunicação com o cliente, com 
o intuito de ser mais objetiva e transparente.  
 
Foram implementadas medidas adicionais determinantes para a inflexão da situação: 1) a 
submissão, dentro do prazo limite, das despesas que estavam suspensas (referentes aos 
projetos de investigação), em tempo absolutamente record, o que permitiu recuperar 
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despesa junto da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT-IP); 2) a análise detalhada dos 
processos concursais subjacentes à aquisição de equipamentos e materiais, correspondendo 
a um valor elevadíssimo, que a FCT-IP não reconhecia por considerar que os concursos não 
estariam adequados à Lei da Contratação Pública; e 3) a renegociação da conta corrente 
caucionada, o que permitiu melhorar a gestão da tesouraria. A implementação destas e de 
outras medidas, permitiu imprimir uma nova dinâmica, novos formatos de responsabilização 
e um crescente acreditar que era possível ter uma nova NOVA.id.FCT. Após a minha renúncia 
ao cargo, verifico que a equipa de gestão e o novo Presidente deram continuidade à 
implementação das medidas e muitas outras foram sendo conduzidas, pelo que é com 
enorme satisfação que constato o progresso da NOVA.id.FCT, felicitando todos pelo trabalho 
executado, com plena convicção de que, ao longo do tempo, há sempre espaço para mais e 
melhor. 
 
O Madan Parque era uma entidade com gestão bicéfala, sem sinergias e registando um clima 
pesado entre colaboradores. Assumia basicamente como atividade a mera gestão dos 
espaços e como resposta aos problemas de tesouraria que tinha, foi apostando na realização 
de projetos financiados a nível europeu. Embora focada nestas duas dimensões de atuação, 
as valências intrínsecas aos colaboradores eram um ativo que possibilitava posicionar o 
Madan Parque de modo bem mais diferenciador. Na componente do empreendedorismo, 
pelo forte conhecimento do mundo das startups e pela rede de contactos e relação com os 
principais players nacionais deste ecossistema, apresentava um potencial para desempenhar 
um papel mais ativo e pró-ativo. Apesar desta mais-valias a Associação vivia “sufocada” a 
resolver problemas diários, maioritariamente de índole financeira. Significativas 
mensalidades a liquidar ainda referentes ao empréstimo assumido aquando da construção 
das atuais instalações, dívida acumulada a fornecedores, rendas para cobrar, manutenções a 
assegurar, reclamações a gerir, contratos a rever, eram alguns dos desafios. A juntar a estas 
preocupações o Madan Parque: i) por limitação de espaço e lacunas de política de 
arrendamento, não tinha resposta para a procura crescente de startups que registava; ii) não 
tinha capacidade financeira para materializar o projeto de expansão das instalações; iii) 
necessitava de alargar as suas fontes de receita; iv) carecia de adequação dos seus estatutos; 
e v) necessitava de intervenção ao nível das suas pessoas e orgânica de funcionamento.  
 
Várias medidas foram implementadas para inverter a situação e colmatar estas debilidades: 
1) elaboração do plano de negócio que, para além de definir uma orientação estratégica, 
permitiu estruturar um portfólio de novos serviços e servir de fundamento para reestabelecer 
a credibilidade da Associação junto da Banca e, tentativamente, para reapreciar as condições 
de financiamento; 2) regularização dos contratos com clientes, cobrança, criação de uma 
nova tabela de preços de arrendamento com base em valores de mercado atualizados, 
negociação com os clientes com vista à aceitação dos novos preços e a não renovação 
contratual com alguns clientes descontextualizados das novas orientações estratégicas; 3) 
reestruturação organizacional; 4) realização de contactos comerciais com potencias 
entidades no sentido de viabilizar a expansão das instalações, via cofinanciamento privado; e 
4) adequação dos estatutos e angariação de novos associados como forma de reforçar a 
receita proveniente das quotas anuais. Apraz-me constatar que, após a minha renúncia ao 
cargo, os vogais do Conselho de Administração e o seu novo Presidente, prosseguiram as 
medidas em curso e empreenderam novas iniciativas rumo a uma maior solidez do negócio e 
ao reposicionamento que o Madan Parque merece. Expresso a minha gratidão a todos os 
envolvidos e congratulo a atual equipa de gestão pelo esforço e empenho que dedicam à 



 
 

 

  

42 | 43 Eleição para o Conselho da Faculdade – 2021-2025 

 Tempo de Crescimento, Tempo de Conquista! 

 

Associação para que possa servir melhor a nossa comunidade NOVA e o empreendedorismo 
nacional. 
 
Face ao exposto, manifesto o meu elevado apreço pelo Senhor Diretor da FCT NOVA, 
Professor Virgílio Machado, por ter confiado e acreditado na equipa que designou para 
abraçar estes desafios, bem como pelo incondicional apoio que sempre manifestou, sem o 
qual não teria sido possível empreender as alterações necessárias às mudanças urgentes 
exigidas. Adicionalmente, expresso o meu obrigado pela sua visão, dedicação, resiliência e 
força para projetar a nossa Escola mais longe e destacá-la como instituição de ensino superior 
de referência. 
 
Um bem-haja. 
 
Nuno Martins Cavaco 
Ex-Subdiretor para o Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia  
(Junho de 2018 a Junho de 2020) 
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