
       Programa de Acção  ---  Direccção FCT-UNL 2018 - 2022          Luís Paulo S.N.M. Rebelo 
 
 
 

1/7 
 

 

 

Preâmbulo – Razão para a candidatura e motivação para a mesma 

Devidos a factores acidentais  -- o conhecimento, há cerca de quatro semanas, da 

desistência de candidatura do Prof. Luís Caires a director da FCT-UNL – comecei a pensar 

na procura de um candidato ao cargo, pois pareceu-me que depois de tudo o que se 

passou neste processo ter, aparentemente, só dois candidatos de listas que, tanto quanto 

é do meu conhecimento, estão de “costas voltadas” uma para com a outra, não era 

certamente benéfico para o futuro da FCT-UNL. 

Neste sentido, depois de me aconselhar com o Prof. Manuel Nunes da Ponte e com a Prof. 

Maria João Romão, e imediatamente a seguir com o Prof. Fernando Santana, iniciei 

contactos informais com o Prof. José Artur Martinho Simões, previamente director de 

uma unidade orgânica da NOVA – o ITQB António Xavier-UNL, e até há cerca de 4 dias 

director da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. As esperanças de que 

aceitaria este desafio eram enormes e entusiásticas. Por razões pessoais muito relevantes, 

não lhe foi possível pensar em candidatar-se, decisão que se tornou definitiva ontem, 20 

de Maio de 2018. 

É neste contexto que depois de me aconselhar com vários colegas, decidi submeter esta 

candidtura. 

 

A “minha escolha” do Prof. José Artur Martinho Simões prendia-se com vários factores de 

enorme relevância: (i) o seu carácter, enorme capacidade de trabalho e organização, (ii) a 

sua quasi-única experiência, a nível nacional, como director em duas instituições distintas, 

e (iii) a “vantagem” de ser simultâneamente “meio-externo” e “meio-interno” à NOVA. Já 

vestiu a camisola da NOVA, mas não está amarrado a nenhuma cumplicidade, positiva 

e/ou negativa, passada e/ou presente, com a FCT-UNL, e portanto ter, ao mesmo tempo, 
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uma visão parcialmente de fora e parcialmente de dentro. Infelizmente para a FCT-UNL, 

isto não foi possível de ser realizado. 

 

Como continuo a acreditar que a melhor solução deve passar por alguém com estas 

características – o que é impossível de encontrar – mas pelo menos com algumas das 

mesmas, e não havendo tempo efectivo para se sondar outras alternativas, surge a minha 

motivação, neste cenário, de me canditar a director da FCT-UNL. 

 

Experiência pessoal e perfil para o cargo 

É muito difícil, mesmo um pouco penoso, falarmos de nós próprios. Envio, anexo a este 

Programa, o meu Curriculum Vitae propositadamente reduzido, pois acredito que “menos 

é mais”.  Mais relevante do que a minha vasta lista de publicações, citações, impacto 

internacional, experiência pedagógica multi-facetada de diversidade disciplinar e de 

instituições em que a ministrei as disciplinas, e criei cursos, é a minha experiência 

directiva em várias frentes, desde a académica à empresarial. Conheço bem os dois 

mundos – o académico e público e o empresarial, privado. Conheço as duas 

sensibilidades, assim como a tutelar e governamental. 

Foi vice-director do ITQB, e depois director do mesmo, no período recente mais difícil de 

Portugal e do ITQB em particular, que poderei expor em detalhe a 4 de Junho de 2018, se 

para tal me derem a oportunidade. Co-fundei a GenIbet Biopharmaceuticals pela mão do 

CEO do IBET, Prof. Manuel Carrondo, e fui eu mesmo director executivo do IBET. 

 

 

 

 

Linhas mestras do projecto 2018-2022 
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Esta candidatura passa pelo reconhecimento de que as anteriores direcções da FCT-UNL, 

lideradas pelo Prof. Fernando Santana, tiveram orientações de elevado mérito e essas 

devem ser preservadas. O esforço  pela qualidade do ensino, é uma delas. A expansão e 

melhoramentos no Campus, a criação da Biblioteca, e da Residência Universitária Fraústo 

da Silva, são outros exemplos. Ao fim de tantos anos, deve haver uma mudança, devem-se 

equacionar os factores que podem ser melhorados e como o fazer, numa transição suave 

mas assertiva, e “sem medos”.  

Fui docente no IST, depois, em 1983, Assistente na FCT-UNL, em 1989 Professor Auxiliar 

na FCT-UNL (até 1999), tendo ganho o lugar de Prof. Associado no ITQB-UNL em 2000, 

Agregação em 2005, e Prof. Catedrático em 2009. Na sequência da minha experiência 

directiva no ITQB-UNL entre 2008 e 2013 voltei às minhas actividades científicas e 

pedagógicas e, mais recentemente, à minha casa mãe, a FCT-UNL, em Abril de 2016. 

Portanto sou um “interno-externo”: 17 anos num passado já quase longínquo na “casa”, 

17 anos “fora” da FCT-UNL mas dentro da NOVA, e agora cerca de dois anos de volta à 

FCT-UNL. Há muito para comparar, entre o antes e o agora da FCT-UNL, e comparar com 

outra experiência, a da “jóia da coroa” da NOVA, o ITQB-UNL. 

 

Irei desenvolver as ideias subjacentes ao Programa e Acção e Tópicos Sensíveis pela 

ordem decrescente de prioridades. 

 

Serviços, Administração, e Gestão 

Falando da “jóia da coroa” – nas palavras do Prof. António Rendas, anterior Reitor da 

NOVA – o que distingue primordialmente o ITQB de todas as outras instituições nacionais 

e mesmo internacionais, é a elevada excelência dos seus Serviços e do seu Pessoal. O 

elevadíssimo nível da sua investigação e docência/formação ao nível dos 2º e 3º ciclos, e a 

qualidade oferecida aos pós-doutorados são a sua imagem de marca, mas tudo isso só é 
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possível porque o ITQB funciona administrativamente e em termos de gestão (recursos 

humanos,  contabilidade e finanças, gestão de ciência e projectos, manutenção, 

comunicação e imagem, informática, etc.) como um “Rolls-Royce”. Estes são os alicerces 

de qualquer instituição. Só sobre estes alicerces, assim como o de excelentes 

infraestruturas, é possível construir uma instituição de alta qualidade. 

A modernização de todos os serviços, a coordenação perfeita entre eles, a eliminação da 

multiplicação caótica dos mesmos pelos vários departamentos e secções, a motivação dos 

funcionários com incentivos materiais por desempenho e objectivos têm de começar a ser 

implementados. Hoje, a NOVA é uma fundação pública com regime de direito privado, 

pelo que o uso destes mecanismos, anteriormente muito dificilmente implementáveis, 

está presentamente ao alcance da direccção. 

 

A heterogeneidade da FCT-UNL 

Este é sem dúvida o Calcanhar de Aquiles da nossa faculdade. A qualidade, não tanto do 

ensino, mas quase totalmente da investigação e da transferência de tecnologia e a 

capacidade empreendedora são de uma tão alta diversidade através do Campus que se 

torna quase impossível fazer uma correcta gestão dos recursos nas suas duas maiores 

vertentes: humanas e financeiras.  

É urgente nivelar por cima esta qualidade. Tem de se aumentar a produtividade científica 

e tecnológica nos sectores do saber que estejam mais carenciados. Tem de se reduzir o 
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numero de docentes onde não sejam necessários, aumentar a capacidade de angariar 

projectos financiados (públicos ou privados), em suma, aumentar efectivamente a 

performance. 

 

The so-called and so many times announced “Research-oriented University School” 

Actualmente vive-se uma situação ambígua. Se por um lado, tanto a Reitoria da NOVA 

com a nossa faculdade, apregoam, alto e bom som, que queremos ser uma Research-

oriented School, por outro, na prática, não se vislumbram medidas adequadas para este 

desígnio. Não se pode (deve) ter um dos pés de um lado e o outro no seu oposto. Há 

nichos de excelência, sem dúvida, mas este não é o panaroma geral da nossa Escola.  

Coisas básicas como aumentar o número de investigadores de carreira – este tema leváva-

nos a várias teses de dutoramento em Ciências Sociais e Humanas – ou, em alternativa, 

aumentar  a dedicação dos docentes que assim o desejassem à Investigação e 

Desenvolvimento (sujeito a escrutínio da sua performance),  com o “custo” de redução de 

horas mínimas obrigatórias de ensino, são essenciais. Tudo isto é possivel de realizar num 

futuro próximo atendendo ao aumento contínuo da média etária dos nossos recursos. Por 

outro lado, este aumento de qualidade deverá permitir uma maior e efectiva capacidade 

de atracção de verbas próprias, seja através de maior sucesso nas taxas de aprovação de 

projectos nacionais e internacionais, públicos e/ou privados, seja pela tranferência de 

tecnologia e venda de serviços. No tempo em que fui director do ITQB-UNL o rácio 

Orçamento de Estado / Orçamento Total era de cerca de 20%, ou seja, 80% de Receitas 

Próprias e Competitivas.  

 

Quanto à Investigação, repare-se, em 2012, a situação comparativa do ITQB-UNL versus a 

média nacional (Tabela abaixo).  
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Não me foi possível fazer qualquer benchmarking da FCT-UNL. Não encontrei nenhum 

relatório recente da FCT-UNL e o relatório de actividades de 2016 da Reitoria não contém 

dados suficientes. 

 

Comunicação (interna e externa), e Comunicação em Ciência e Imagem (interna e 

externa) 

Muitos melhoramentos terão de ser feitos nestas áreas. Há imensa dificuldade na 

obtenção clara e atempada de informação interna relevante. Todos os serviços directa e 

indirectamente relacionados com este tema terão de ser reorganizados de forma a 

permitir um fluxo efectivo e eficiente de informação a todos os níveis. Aqui também se 

enquadra a reorganização completa das denominadas “mailing lists” ou “group lists”, hoje 

proliferadas de forma descontrolada, sem sequer um conhecimento rigoroso das pessoas 

incluídas (ou excluídas) das mesmas. A este propósito identifico também a necessidade de 

haver um “Moderador” das mesmas, principalmente das que incluem ou todos os 

docentes ou todos os investigadores, ou todo o pessoal não docente e não-investigador, 

para que não se assista à avalanche de trocas de e-mails que inundam a nossa caixa de 

correio electrónico, muitas das vezes com linguagem inaceitável contendo inclusivamente 

ofensas pessoais. Isto não é o advocar do “lápis azul”, é a necessidade de acabar com lixo 
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de correio electrónico que muitas vezes é reencaminhado para o exterior da nossa Escola 

dando uma péssima imagem desta aos outros. 

Ainda sobre imagem: tem de ser melhorada a imagem que estamos a dar de nós próprios 

principalmente por via de melhorar drasticamente os conteúdos, a sua actualização 

permanente e a formatação das nossas páginas web, começando na geral e de entrada 

que é a da FCT-UNL como um todo. 

 

Provedor da FCT-UNL 

Os próximos regulamentos da FCT-UNL devem contemplar a obrigatoriedade de existência 

de um Provedor, o Provedor da FCT-UNL, para arbitragem de conflitos, principalmente 

aqueles que possam envolver a Direcção e/ou Administração da Faculdade, pois estes não 

podem obviamente ser “juízes em causa própria”. 

 

Cultura e Desporto 

Se por um lado a Agenda Cultural da FCT-UNL está genericamente bem preenchida – 

maioritariamente por via das actividades propostas pela Biblioteca – por outro, a nossa 

proximidade única do mar não se tem traduzido por nenhuma efectiva oferta de 

actividades desportivas relacionadas com este. Nem se sabe da existência de qualquer 

actividade desportiva dentro do Campus . Não há pavilhão multiusos e não há piscina. 

 

 

Lisboa, 21 de Maio de 2018. 

Luís Paulo N. Rebelo 

 


