
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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