
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 

 


