
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, 
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