
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 

 


