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1.  
ENQUADRAMENTO 

Este documento consubstancia o Programa de Ação, para o quadriénio 2018-2022, elaborado no 

âmbito da minha candidatura a Diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia, da Universidade Nova 

de Lisboa. Este Programa de Ação surge em cumprimento do nº 2 do Artigo 6.º dos respetivos 

Estatutos e do nº 6 do Edital relativo à candidatura ao cargo de Diretor da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia, tendo por objetivo apresentar as principais Orientações Estratégicas e Linhas de Ação 

que preconizo para o desenvolvimento da Faculdade. 
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2.  
A RAZÃO DESTA CANDIDATURA  

A razão principal desta candidatura centra-se no Estudante, isto é, nas condições que deveremos 

proporcionar para que ele nos escolha, aprenda eficaz e eficientemente e encontre uma posição na 

sociedade onde possa revelar o seu potencial, contribuindo com elevado valor acrescentado para a 

economia nacional. 

A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT NOVA) entrou numa fase 

de maturidade que os seus 40 anos já revelam. Andámos muito mais depressa que as escolas 

tradicionais. Sabemos que a velocidade é um fator crítico de sucesso também nas organizações. 

Atingimos uma posição muito interessante na capacidade de atrair estudantes, na sua colocação no 

mercado de trabalho, na qualidade dos projetos educativos que lecionamos e nas condições de 

investigação que lhes proporcionamos em vários domínios científicos – estes resultados foram 

obtidos através do grande esforço e empenhamento de docentes, não docentes e dirigentes, por 

todos reconhecidos.  

Esta maturidade é também visível através desta candidatura: pela primeira vez um licenciado desta 

Faculdade é candidato a seu Diretor. 

Não foi uma decisão fácil de tomar! Os obstáculos previsíveis e as dificuldades, por vezes, são de tal 

ordem que não incentivam a correr o risco. Os constrangimentos de ordem orçamental e de 

execução financeira, os procedimentos administrativos complicados e excessivamente 

burocratizados, a gestão de estudantes com elevadas expectativas na “força” da idade, a gestão de 

docentes com menos expectativas em idade “avançada”, a falta de recursos humanos e de 

estruturas de apoio, etc., etc… São muitos os obstáculos!  

Por outro lado, a dimensão da Escola não é comparável às escolas mais antigas. Genericamente, os 

recursos docentes e não docentes (relativamente ao número de estudantes) são em muito menor 

número, o que acontece igualmente com os ex-alunos colocados em lugares-chave na 

Administração ou nas Empresas. 

Mas os desafios que a Escola enfrenta, exigindo repensar a sua transformação para os ultrapassar, 

pesaram mais na minha decisão e não hesitei sobre a possibilidade de poder atuar de forma mais 

direta na formação dos estudantes. Quando, há 6 anos, lancei o programa de Empreendedorismo 

(esta Unidade Curricular abrange cerca de 1000 estudantes anualmente), senti ainda mais o poder 

de influência que o Professor Universitário tem na formação dos jovens. É claro que já tinha esta 

perceção desde sempre, mas realmente é um privilégio poder moldar a formação das gerações 
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vindouras. A Escola deve ter sempre presente o estudante como o centro de toda a sua atividade, 

não só nas fases de recrutamento e de formação, mas também ao nível do acompanhamento do 

profissional que saiu da Escola, ao longo da sua vida.  

Candidato-me tendo por base os seguintes princípios que considero fundamentais: 

1. A nossa razão de ser é o Estudante 

O docente universitário tem o privilégio de poder contribuir decisivamente para moldar e 

influenciar as gerações futuras – não nos deveremos esquecer nunca deste grande desígnio, 

particularmente quando estamos absorvidos pelo dia-a-dia, escondidos no meio de uma 

carga docente exagerada e de uma burocracia sem limites. A geração Millennium, que 

enche as nossas salas de aula, desafia-nos constantemente com uma mentalidade diferente 

com a qual temos de conviver e ajudar a que encontrem o conhecimento, de forma 

eventualmente diferente daquela a que estávamos habituados, para irem de encontro às 

necessidades da sociedade – isto motiva-nos a repensar a Escola. 

2. A inovação é fundamental para o desenvolvimento da Escola 

Liderar e Inovar no Ensino em Ciência e Tecnologia deve continuar a ser o desafio. A 

estratégia de desenvolvimento da escola com base na Inovação, quer da investigação 

científica, quer dos seus projetos educativos e pedagógicos, quer dos seus processos 

administrativos, constitui uma responsabilidade social de todos os seus membros, a qual 

tem de ser conduzida de forma equilibrada.  

Conhecer os problemas e as necessidades da sociedade (organizações públicas ou 

entidades privadas) é inspirador para a identificação de oportunidades de investigação e 

devem ser articulados de forma equilibrada entre a investigação aplicada e aquela que 

poderá vir a ser aplicada no futuro (dita básica), permitindo adaptar e aprofundar a 

componente pedagógica. A inovação também se deverá sentir ao nível de como 

disseminamos a ciência e a tecnologia que desenvolvemos na Escola.  

A Inovação ajuda à Internacionalização e esta estimula a Inovação. Não interpreto a 

Internacionalização meramente como a entrada em projetos internacionais. Devemos ter a 

ambição de liderar essa investigação, em áreas em que somos excelentes, e potenciar a 

criação de empresas tecnológicas (eventualmente start-ups) que possam desenvolver os 

seus produtos com base nas descobertas realizadas internamente e, assim, contribuir para 

a melhoria das condições de vida em Portugal. Acredito que, em vez de contribuirmos com 

conhecimento e investigadores para empresas em países estrangeiros, deveremos, em 

complemento, desenvolver uma estratégia de atração de investigadores estrangeiros 

(captação de talentos) que queiram vir trabalhar connosco e criar cá empresas e empregos 

com a investigação que liderarmos. 
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3. A governação da Escola deve estar assente num sistema de gestão transparente 

O pressuposto de que o principal obstáculo ao desenvolvimento da Faculdade é o escasso 

financiamento exige duas atuações complementares:  

a) Perceber a dimensão desse constrangimento para se entender a lógica de 

aplicação dos recursos humanos e materiais existentes;  

b) Aperfeiçoar a cultura organizacional, de forma a reduzir drasticamente a 

burocracia institucional, e transformar ideias em recursos, apostando na 

criatividade, na inovação e no empreendedorismo.  

A gestão por objetivos constitui uma prática organizacional desejável se utilizada no dia-a-

dia e acompanhada por instrumentos que nos ajudem a monitorizar o desempenho da 

Escola e a evolução dos vários indicadores-chave, de forma sistemática, ao longo do tempo.  

A governação deve privilegiar o esbatimento das fronteiras departamentais favorecendo o 

networking e a colaboração interdepartamental entre docentes e investigadores de várias 

áreas científicas. A Universidade faz-se com todos e não de forma individual ou em grupos 

isolados. A promoção da Inovação passa por reconhecer sinergias, motivar os colegas a 

abraçar os grandes desafios da humanidade e ser capaz de construir equipas de 

investigação mistas, com valências e competências diversificadas. Os resultados serão 

melhores quando todos pudermos crescer e sentir que ninguém ficou para trás.  

4. O respeito pelas pessoas 

Estudantes, docentes, investigadores e não-docentes constituem um ecossistema com 

ambições, idades e interesses eventualmente diferentes, mas têm um objetivo comum: 

aprender! A aprendizagem inclui os valores que entendemos como necessários nas relações 

sociais e, em particular, nas relações de trabalho: liberdade, justiça, democracia, ética, 

humildade. Sem cultivar o respeito pelas pessoas e sem praticar aqueles valores no dia-a-

dia (todos os dias!) teremos uma sociedade com menor capacidade para inovar. O respeito 

pelas pessoas implica uma aposta na sua formação e no apoio ao desenvolvimento da sua 

carreira profissional, incentivando, motivando, descobrindo talento e premiando o mérito. 

Tenho a sorte de poder vir a suceder a um Diretor – o Professor Fernando Santana – que ao longo 

dos seus mandatos realizou um trabalho absolutamente extraordinário na modernização desta 

Escola, tendo-a gerido com grande profissionalismo, inteligência, capacidade de liderança, 

dedicação, generosidade, criatividade, inovação e, com certeza, sacrifício familiar, projetando-a 

numa trajetória de sucesso. A sua contribuição foi determinante para posicionar a Escola numa 

“derivada” definitivamente conducente à Excelência. Esta herança poderá “facilitar” o trabalho do 

próximo Diretor, mas colocará decididamente a “fasquia” mais alta. Contudo, “o fácil” não é 

entusiasmante; há que olhar para a “segunda derivada” e inovar constantemente. 

Por tudo isto e porque ensinamos os estudantes a não ter medo de enfrentar os problemas e os 

desafios que a vida profissional coloca, decidi candidatar-me. 
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3.  
VISÃO – Líderes em Ciência e 
Tecnologia 

De acordo com os estatutos da Faculdade de Ciências e Tecnologia entendo que a sua missão deve 

centrar-se no avanço do conhecimento e na educação dos estudantes na ciência, na tecnologia e na 

engenharia, de forma a servir os interesses da sociedade. 

Penso que a combinação entre um programa de estudo baseado no rigor científico e no despertar 

para o prazer da descoberta e da valorização da inovação deverá ser a base da educação 

proporcionada pela FCT NOVA.  

Tenciono contribuir para a transformação da Faculdade, desenvolvendo nos docentes, 

investigadores e não-docentes, o gosto pelo trabalho em equipa (intra e inter departamentos e 

serviços) e pela criatividade, de forma a apoiar e estimular intelectualmente os estudantes. 

A minha visão1 para a Escola centra-se na formação e desenvolvimento de líderes em ciência e 

tecnologia. A conceção e atualização de programas de graduação e de pós-graduação e a criação de 

parcerias com organismos e empresas para prestação de serviços de investigação constituem 

condições de base para entregarmos à sociedade o que ela realmente precisa. 

Isto implica uma estratégia de abertura da Escola ao exterior, quer a nível nacional, quer 

internacional – daí o mote desta candidatura “FCT para o Mundo” (www.fctparamundo.com). 

Implica também uma reflexão profunda sobre as tendências que estão e irão marcar o ensino 

superior, não apenas a nível nacional, mas também internacional, de forma a preparar e posicionar 

atempadamente a FCT para tirar partido das mesmas. 

Esta visão assenta, naturalmente, numa tradição de independência e liberdade académica enquanto 

promotores de uma cultura de inovação na Universidade, de forma a atingir: 

 Ensino inovador, 

 Excelência científica, 

 Valorização na sociedade, 

 Cultura organizacional para a inovação, 

 Afirmação e internacionalização da marca. 

                                                           

1 Interpreto a Visão como “onde queremos estar e como nos vemos no futuro” 
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Ensino  
Inovador 

 Excelência científica  Valorização na 
sociedade 

Escola com métodos de 
ensino adequados à geração 

atual de Estudantes e que 
desenvolve competências 

adequadas às atuais 
necessidades e dinâmicas do 

mercado de trabalho 

 Escola que desenvolve 
investigação de excelência e 

é líder nas áreas 
estratégicas definidas no 

seu posicionamento 
 

 Apoiada nas parcerias e 
relação com atores da 

sociedade e seus 
representantes, é uma 

Escola geradora de impacto 
na sociedade, o que 

também lhe possibilita a sua 
independência financeira e 

crescimento sustentável 

 

 

 

 

Cultura organizacional 
orientada para  

a inovação 

 Afirmação e 
internacionalização 

da marca 

Cultura organizacional que 
respeita e promove o 
crescimento da sua 

comunidade, incluindo no 
que respeita ao 

desenvolvimento de 
competências pessoais, 
culturais e desportivas 

 

 Marca reconhecida 
nacional e 

internacionalmente e que 
atrai os melhores 

estudantes, docentes e 
investigadores 
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4.  
ESTRATÉGIA – Uma Escola Diferente  

A visão e o sonho podem-se confundir. Enquanto sonhadores, que também sou, podemos 

ambicionar uma Escola líder a nível mundial, ou eventualmente a nível sectorial, ou departamental, 

ou de qualquer outra variável presente nos rankings académicos. Enquanto engenheiro e 

investigador sei que temos que equilibrar os nossos sonhos com a realidade e, por isso, se queremos 

ter algum peso no “negócio” Universitário teremos que ser uma Escola que sabe ler a realidade, 

interna e externa, e prospetar o futuro, diferenciando-se e evoluindo permanentemente. 

Qualquer estudo de estratégia baseia-se, em primeiro lugar, na identificação da envolvente do 

negócio2 e na análise da sua evolução histórica. A Direção cessante promoveu diversas ações nesse 

sentido, a última das quais (realizada no Convento dos Capuchos com o tema Preparar o futuro. Os 

novos paradigmas) permitiu identificar um conjunto de preocupações que não podem deixar de ser 

consideradas na formulação da estratégia da Faculdade: a produção científica, a gestão de recursos 

docentes, a gestão de espaços e a criação de novas áreas científicas foram os quatro temas 

estratégicos que mais preocupavam a Direção e que nos ajudaram a construir um Plano de Ações 

para esta candidatura. 

A estratégia requer o estudo de opções de desenvolvimento. Se estamos satisfeitos com o que 

atingimos, porquê continuar a explorar novas iniciativas, iniciar novos projetos e despender esforços 

cujos frutos não pareçam alcançáveis a curto prazo? Esta não será uma opção desta candidatura! 

Se nada fizermos, rapidamente seremos ultrapassados por outras escolas e poderemos perder a 

capacidade de atrair novos estudantes e perder a nossa posição no mercado. 

Contudo, teremos que ponderar as novas iniciativas numa perspetiva de custo-benefício. Os 

recursos humanos e financeiros são limitados e de difícil obtenção, pelo que a estratégia deverá ter 

em consideração o seu impacto num plano de ações que considere as seguintes perspetivas: 

 Produtividade – reduzir substancialmente o tempo gasto com a burocracia que não 

acrescenta qualquer valor aos nossos processos – se gastarmos menos tempo com estas 

atividades poderemos dedicar mais tempo ao que interessa. 

 Qualidade – a desburocratização deverá ser acompanhada de medidas que melhorem 

efetivamente a qualidade do ensino e da investigação realizada, proporcionando maior 

dedicação aos estudantes, para que venham a ser melhores profissionais e beneficiando 

                                                           
2 A palavra “negócio” deriva do latim e quer dizer "a negação do ócio". Entende-se por “negócio” toda a 
atividade desenvolvida pela organização e, consequentemente, envolve o estudo de todos os processos que 
conduzem à sua boa execução. 
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dos resultados da investigação para que possam desenvolver novos produtos e ideias com 

elevado impacto na sociedade. 

 Financeira – o ensino e a investigação são atividades com elevados custos que requerem 

duas abordagens complementares: reduzir os custos em atividades de valor acrescentado 

duvidoso e aumentar o financiamento a partir de origens várias (públicas e privadas). 

O conceito de research oriented school está bem interiorizado na Escola e já não constitui uma 

característica suficientemente diferenciadora, pois todas as grandes Universidades o reivindicam 

como determinante para o seu sucesso. Contudo, é necessário desenvolver ainda mais o conceito e 

estendê-lo a todas as áreas e membros da Escola, por forma a incluir de forma natural uma 

estratégia centrada na investigação, mas em profunda interligação com a docência, garantindo um 

equilíbrio entre estas atividades. Esse equilíbrio deverá ser conseguido em todos os programas 

educativos, quer nas áreas mais vincadas das ciências, quer da engenharia. 

Será mais difícil concorrer nas áreas onde a concorrência direta é forte (eventualmente por terem 

maior dimensão ou antiguidade). Teremos que, em cada área científica, descobrir o que é que 

realmente nos distingue e procurar responder aos grandes desafios que se colocam à humanidade; 

em vez de centrarmos a nossa estratégia apenas na contribuição individual de cada área científica, 

apostamos no desenvolvimento da organização da Escola para responder de forma articulada às 

áreas temáticas em que esses desafios são lançados (ambiente, energia, mobilidade, materiais, 

produção, …). 

O facto de sermos excelentes ou extraordinários em algumas áreas específicas será, com certeza, 

inspirador para toda a Escola. Contudo, esta só poderá ser realmente excelente se todas as suas 

áreas forem igualmente reconhecidas.  

Não sou apologista de uma cultura das “quintas”. A sociedade atual coloca desafios grandes e 

complexos, que exigem soluções criativas baseadas na capacidade de imaginarmos o que não existe, 

de adotar a novidade, de questionar a rotina e isso será certamente facilitado se deixarmos cair as 

barreiras dessas quintas.  

Consequentemente, a estratégia passará pela instituição de um ambiente de cooperação inter-

departamental – baseado em networking, comunicação, e interdisciplinaridade – que viabilize um 

posicionamento ambicioso na abordagem às novas áreas temáticas que se irão colocar no futuro. 

Naturalmente que a estratégia será de evolução relativamente aos objetivos que temos perseguido 

ao longo dos últimos anos: 

 Posicionar a Faculdade como uma Research Oriented School;  

 Afirmar um Perfil Curricular FCT diferenciador;  

 Incrementar a internacionalização nas atividades de educação e de investigação;  

 Aumentar a oferta de atividades culturais e desportivas;  

 Reforçar a imagem da Escola.  
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Estes objetivos continuam atuais e devem mesmo ser reforçados. Mas considero que o grande 

aspeto que nos poderá diferenciar será a nossa ligação com o mundo exterior.  

Entre docentes e investigadores, já possuímos uma dimensão comparável a muitas das melhores 

Escolas de ciência e tecnologia, bem reconhecidas a nível mundial. Contudo, o nosso 

posicionamento nos rankings, assim como a nossa visibilidade e notoriedade a nível internacional 

podem ser bem melhorados. 

Enquanto Escola nova, foi necessário dirigir os principais esforços para o crescimento e organização 

interna. Atualmente, os nossos ex-alunos são bem reconhecidos pelos empregadores e alguns já 

têm posições de destaque nas organizações onde trabalham. Também o corpo docente evoluiu e 

continua a melhorar a sua qualificação.  

Este desenvolvimento acelerado, ocorrido nos últimos 40 anos, acompanhou também o 

desenvolvimento do País. Muito investimento estrangeiro foi realizado em Portugal e, 

particularmente na região em que nos encontramos, muitas empresas multinacionais se instalaram 

e absorveram muitos dos nossos ex-alunos (quase integralmente em alguns cursos).  

Durante muito tempo, as estratégias destas empresas passavam preferencialmente pelo 

recrutamento de engenheiros para a produção. Contudo, nos últimos anos, temos assistido a uma 

mudança de paradigma. Esta mudança deriva de um reconhecimento alargado da capacidade dos 

engenheiros formados nas Universidades em Portugal, que se tem revelado como adequado para 

as áreas de desenvolvimento de produtos. Este reconhecimento decorre de, em virtude da situação 

de crise, muitos engenheiros portugueses terem sido contratados para trabalhar em empresas no 

estrangeiro e terem demonstrado grande competência, enquanto nesses países se assiste a uma 

grande falta de vocações para o estudo de profissões técnicas, o que se revela em falta de 

profissionais. Esta situação, aliada ao facto de Portugal ser particularmente atrativo, não só pelo 

baixo custo da mão-de-obra, mas também pelas características climáticas e sociais, está a produzir 

um efeito de tendência de deslocalização de atividades de conceção e desenvolvimento dos 

produtos desses países para o nosso.  

Nos próximos anos, é de prever que as empresas multinacionais não se limitem a utilizar as fábricas 

em Portugal, apenas para manufaturar produtos, aproveitando o baixo custo da mão-de-obra, mas 

também possam vir a instalar centros de desenvolvimento de produtos recorrendo à engenharia 

nacional e ao sistema científico universitário (conforme normalmente o fazem nos países de 

origem). Na realidade, várias empresas já começaram a dar os primeiros passos nesse sentido, pelo 

que será determinante que a FCT se posicione para, não só continuar a formar profissionais e líderes 

em ciência e tecnologia, como também se estruturar de forma a proporcionar o tipo de serviços de 

investigação e desenvolvimento que serão expectáveis. 

A localização, a dimensão e a abrangência das áreas científicas que a FCT incorpora coloca-a numa 

posição privilegiada para fazer estas pontes. À imagem de escolas reconhecidas, como o MIT (cuja 
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dimensão é apenas quadrupla da FCT em termos de docentes3) ou a Engineering School de Stanford 

(250 professores/5000 alunos4), a FCT deve-se estruturar para desenvolver uma interface 

“comercial” dirigida à prestação de serviços, quer de formação específica (eventualmente in-site), 

quer de investigação e desenvolvimento de novos produtos ou processo industriais.  

O nível de excelência da investigação, já atingido em tantas áreas científicas da FCT, poderá ser ainda 

mais potenciado se forem criadas condições de rentabilização para a aplicação dos seus resultados 

e assim obter recursos financeiros adicionais para desenvolver investigação básica que permita 

resultados a mais longo prazo. 

 

 

                                                           
3 Fonte: http://web.mit.edu/facts/faculty.html 
4 Fonte: http://facts.stanford.edu/academics/faculty 

 

Promover um ensino mais adaptado ao 

contexto atual de mercado e tendências 

de investigação de forma a adicionar o 

maior valor possível aos estudantes, 

continuando a apostar na capacitação pelas 

soft skills e outras competências 

transversais. 

 

Transformar práticas e processos da Escola 

no sentido de a orientar para o valor que 

entrega à sociedade num modelo “Societal 

oriented school”, que proporcione 

crescimento sustentável e reconhecimento 

da carreira universitária e do papel da 

universidade na sociedade. 

 

Uma instituição são as pessoas que a 

constituem, pelo que é importante 

promover uma cultura de diálogo aberto, 

inovação, criação de impacto e 

crescimento sustentável. Não vejo esta 

cultura organizacional como algo que 

pretendemos resolver, mas sim uma 

oportunidade da qual pretendemos tirar 

maior partido. 

 

Posicionar e internacionalizar a marca FCT, 

quer ao nível do ensino, quer ao nível da 

investigação científica. 

 

Desburocratizar processos e otimizar 

estruturas e recursos físicos, apostando na 

requalificação de infraestruturas.  
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5.  
LINHAS DE AÇÃO ESTRATÉGICA  

As linhas de ação concebidas para o período 2018-2022 estão intrinsecamente ligadas aos princípios 

da minha candidatura, enunciados anteriormente: 

1. A nossa razão de ser é o Estudante 

2. A inovação é fundamental para o desenvolvimento da Escola 

3. A governação da Escola deve estar assente num sistema de gestão transparente 

4. O respeito pelas pessoas 

Obtive grandes contribuições de todos os Departamento e Serviços que visitei, aos quais agradeço 

a possibilidade que me deram de, conhecendo os respetivos espaços de trabalho e compreendendo 

as suas preocupações e aspirações, produzir um Plano de Ações mais sólido e realista. As principais 

preocupações que identifiquei nas conversas que mantive com as pessoas durante esse período 

foram as seguintes: 

 Precariedade do emprego (em particular para não-docentes e investigadores), 

 Progressão na carreira, 

 Processo de representação em órgãos da Escola, 

 Processo de seleção dos presidentes de departamento, 

 Captação de financiamento e investimentos, 

 Carga docente, 

 Processo de avaliação dos estudantes, 

 Tempo desperdiçado com aspetos burocráticos, 

 Condições de trabalho, 

 Transparência do sistema de gestão. 

A abordagem destas preocupações, muito centradas na gestão da “felicidade” das pessoas, requer 

do próximo Diretor qualidades e apostas prioritárias que considero determinantes: 

 Capacidade de UNIR, fazendo pontes entre Departamentos da FCT NOVA, com outras 

unidades orgânicas da NOVA e com outras Universidades (nacionais e estrangeiras); 

 Capacidade de se LIGAR ao Mundo, desenvolvendo uma FCT para o MUNDO, para que possa 

crescer – se a FCT continuar a voltar-se para dentro dificilmente terá futuro num mundo tão 

competitivo e turbulento; 

 Capacidade de ligar a Excelência Científica ao mundo empresarial (nacional e internacional), 

explorando condições de financiamento alternativas; 
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Interno 

Indústria, 

Empresas e 

ONGs 

Entidades 

Governamentais 

Outras entidades de ensino 

superior e investigação 

Sociedade 

Civil 

Universidade 

Nova de 

Lisboa 

Entidades 

Parceiras 

Alumni 

ATIVIDADES 

 

ESTRUTURAS 

INVESTIGAÇÃO 

PESSOAS 

Docentes 

Departamentos 

Estudantes 

Serviços 

ENSINO 

Centros 

Investigação 

Apoio ao Ensino e 

à Investigação 

Investigadores 

Ligação c/ Exterior, 

Comunicação e 

Valorização 

Governação 

Gestão e 

Operações 

Recetor 

Interface 

Pessoal Não 

Docente e Não 

Investigador 

D
O

M
ÍN

IO
S 

D
E 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

 

DOMÍNIOS DO SISTEMA 

 Aposta na conceção de uma cadeia de valor de projetos educativos orientados para o 

ESTUDANTE, não apenas para o 1º, 2º e 3º ciclo, mas também para potenciar a capacidade 

dos Recursos Humanos com FORMAÇÃO AO LONGO DA VIDA; 

 Capacidade de ouvir e sentir a Escola; 

 Aposta na adoção de um modelo de gestão transparente e participativo; 

 Por último, a capacidade de pensar estrategicamente a organização, tendo em conta os 

desafios que esta pretende vencer, de modo a capacitá-la para tal. 

Para a apresentação das linhas de ação considerei importante efetuar uma representação do 

ecossistema em que estamos integrados. Este ecossistema contém três domínios dinâmicos 

principais – produção de Conhecimento, Sistema de organização e geração de Valor – que se 

deverão interligar numa relação simbiótica, para melhor se compreender o processo de criação de 

valor das atividades da Escola e de como aumentar o seu impacto na sociedade.  
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ATIVI-
DADES 

ESTRUTU-
RAS 

PESSOAS 

 

 

      

 

Ensino  

| Manter e adaptar o Perfil Curricular FCT inovando continuamente  

| Manter e melhorar o sistema de avaliação contínua 

| Promover a adopção de novos métodos de ensino e aprendizagem  

| Criar uma maior ligação entre o ensino e a investigação 

| Apostar nas pós-graduações e na formação ao longo da vida  

| Criar um catálogo de produtos e serviços de Formação Pós-graduada 

| Apostar na internacionalização do ensino e adotar o Inglês como segunda língua 

| Implementar o semestre Erasmus friendly 

| Intensificar a estratégia de atração de estudantes estrangeiros 

| Sensibilizar empregadores para o recrutamento de doutorados 

| Manter e incrementarprogramas destinados ao ensino secundário  

| Criar Quadro de Honra de alunos por Departamento 

| Criar o Conselho de Coordenadores de Programas Doutorais 

Investigação 

| Premiar o mérito 

| Fazer um levantamento das 

competências de investigação  

| Criar um “Portal to Research” 

| Promover o cruzamento de 

diferentes áreas de conhecimento  

| Atrair jovens nacionais e estrangeiros 

para o mundo da investigação  

| Promover a formação de start-ups 

com conhecimento e tecnologia da 

FCT - criação do selo “Spin-off FCT” 

Apoio ao Ensino e à investigação 

| Simplificar o acesso aos serviços de apoio e 

reduzir a carga burocrática 

| Criar uma comissão de aconselhamento, por 

áreas estratégicas de investigação  

| Aumentar as atividades de gestão da ciência e 

de projetos 

| Reforçar a equipa de apoio a projetos  

| Reforçar a equipa de Propriedade Intelectual 

e Transferência de Conhecimento 

| Criar oportunidades de ideação colaborativa e 

co-criação de projetos de I&D 

| Incrementar o papel do Conselho de Centros 

de Investigação 
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ATIVI-
DADES 

ESTRUTU-
RAS 

PESSOAS 

 

 

 

 

  

Ligação ao exterior, comunicação e valorização 

| Afirmar a marca FCT NOVA  

| Desenvolver um Plano de Comunicação e Marketing 

| Alargar o Spring Day a entidades externas à FCT 

| Criar o FCT NOVA WEB Summit 

| Editar um Catálogo de Serviços de Investigação e Desenvolvimento 

| Criar um Advisory board com personalidades da indústria, serviços e 

estruturas governamentais 

| Reforçar o papel da área de Propriedade Intelectual e da 

Transferência de Tecnologia 

Governação, Gestão e Operações 

| Assegurar um sistema de gestão transparente 

| Introduzir sistemas de gestão eficaz do talento e de prémio ao mérito 

| Introduzir uma dinâmica de gestão por objetivos 

| Definir um sistema de métricas (KPIs) relevantes para as pessoas, 

departamentos e criar o dashboard da FCT 

| Definir uma política de gestão dos recursos humanos clara e objetiva 

| Modernizar o sistema de informação da Escola 

| Privilegiar o esbatimento das fronteiras departamentais  

| Estabelecer modelos de funcionamento baseados em processos 

democráticos  

| Aproximar as atividades da contabilidade dos utilizadores 

| Reduzir a burocracia nos processos administrativos 

| Promover o espírito empreendedor 
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ATIVI-
DADES 

ESTRUTU-
RAS 

PESSOAS 

 

 

       

 

 

Inovação 

| Criar um Hub de Inovação 

| Organizar espaço de laboratórios em ligação com projetos 

| Desenvolver um Smart Campus 

Centros de investigação  

| Criar estrutura de interface 

entre centros de I&D 

| Melhorar a gestão e 

qualidade dos espaços  

| Organizar sistema de 

recursos partilhados 

Departamentos e Serviços 

| Criar planos estratégicos e de ações  

| Perspetivar necessidade de recursos humanos 

e de investimentos a médio/longo prazo 

| Intensificar a ligação entre Departamentos  

| Dignificar as instalações de ensino 

| Criar espaços partilhados entre a comunidade  

| Restruturar os serviços para optimização de 

recursos  

 

A vida no Campus 

| Manter e desenvolver a iniciativa Campus Verde 

| Requalificar instalações e garantir condições adequadas de trabalho 

| Manter o investimento em tecnologias de informação e comunicação 

| Promover a organização de conferências e seminários nacionais e internacionais 

| Apostar na criação de um Complexo de congressos 

| Apostar no incremento da disponibilização de alojamento para estudantes e visitantes 

| Dotar a Associação de Estudantes de instalações adequadas 

| Criar um Museu de Ciência & Arte 

| Requalificar o complexo desportivo 

| Promover a criação de uma Associação de Antigos Professores 
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ATIVI-
DADES 

ESTRUTU-
RAS 

PESSOAS 

 

 

 

 

    

 

Modelo de Gestão das Pessoas 

| Promover a transformação da cultura organizacional  

| Promover melhores práticas de liderança 

| Apostar no mérito 

| Recrutar e reter pessoas de alto calibre a nível internacional 

| Apostar no rejuvenescimento da organização 

| Proporcionar formação profissional 

 

Estudantes 

| Manter uma relação de proximidade com a Associação de Estudantes 

| Reforçar o papel dos Núcleos Pedagógicos 

| Capacitar e ampliar o serviço de Acompanhamento ao Estudante e ao Diplomado 

| Melhorar as condições de estudo nos departamentos  

| Reforçar a melhoria da qualidade de vida no Campus 

Docentes e Investigadores 

| Rever o Regulamento de Avaliação de 

Docentes (RAD) 

| Reforçar o apoio ao desenvolvimento 

de ideias de negócio e à transferência 

de tecnologia 

| Apostar na formação pedagógica, 

plataformas e ferramentas de apoio 

ao ensino  

| Implementar processo de auto-

proposta para progressão na carreira 

 

Pessoal não docente e não investigador  

| Apostar na formação e desenvolvimento de 

competências 

| Combater o emprego precário 

| Promover a profissionalização das carreiras  

| Viabilizar um sistema de avaliação e 

progressão justo  
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Interface 

Recetores 

 

 

 

 

 

 

Alumni 

| Reativar iniciativas de Alumni e Fundraising 

Relação com a Universidade Nova de Lisboa 

| Estreitar o relacionamento com outras Unidades Orgânicas da NOVA  

| Concertar a estratégia de posicionamento da Marca e Plano de 

Marketing  

| Aproveitar oportunidades de cooperação 

Entidades Parceiras 

| UNINOVA – Recuperar a missão inicial de interface universidade-empresa 

| Madan Parque – Aumentar a capacidade de incubação, mentoria e 

coaching para apoio ao empreendedorismo. 

| NOVA.ID.FCT – Restruturar o modelo de gestão e estudar cenários para o 

seu desenvolvimento 

Outras entidades de ensino superior e investigação 

| Incrementar o relacionamento com outras Escolas Nacionais e 

Estrangeiras em áreas complementares às áreas de investigação da FCT 

Indústria, Empresas e ONGs 

| Atrair centros de I&DT de empresas inovadoras para o campus  

| Criar oportunidades de comunicação e colaboração entre CEOs na FCT 

| Conhecer os problemas e as necessidades da sociedade  

| Organizar brokerage events para prestação de serviços de I&DT e ensino 

Entidades governamentais e Sociedade Civil 

| Incrementar a colaboração com entidades governamentais  

| Apostar na comunicação de ciência de forma entendível pela população 

em geral 



 
 

 

  

20 | 56 Candidatura a Diretor da FCT- UNL 

 Virgílio Cruz Machado 

 

5.1 ENSINO 

O processo educativo da FCT NOVA deve proporcionar um abrir de portas, para ajudar o 

estudante a revelar o seu potencial e garantir uma boa colocação no mercado de trabalho. 

Apesar do nível de empregabilidade5 dos ex-alunos da FCT ser excelente, temos que manter 

a estratégia de recrutar os melhores, continuando a desenvolver esforços para que os 

nossos cursos sejam as suas primeiras escolhas. 

As ações que temos realizado para cativar novos estudantes têm sido determinantes para 

o sucesso da Escola, particularmente ao nível das licenciaturas e dos mestrados integrados. 

Consequentemente será de manter e incrementar esses programas que tanta visibilidade 

tem dado à Escola, nomeadamente: 

 Dia aberto / Expo FCT / visitas de estudantes pré-universitários à Faculdade, 

 Embaixadores FCT NOVA nas visitas a Escolas Secundárias 

 FCT Escolas, 

 ClubMat / MatNova / cursos "Ciência Viva", 

 FCT NOVA Challenge, 

 Presença em Feiras e nas redes sociais, 

 Atividades de Verão. 

Outros programas deverão ser lançados, dirigidos a alvos mais específicos. Por exemplo, 

quer ao nível da Escola, quer departamental, poderão organizar-se encontros temáticos com 

professores do ensino secundário para dar a conhecer as nossas competências e, 

principalmente, ouvir as suas opiniões acerca das tendências dos jovens e discutir eventuais 

formas de os abordar e sensibilizar quanto à sua futura escolha Universitária. Outro 

exemplo será a organização de “semanas técnicas” incluindo eventuais visitas a empresas 

ou locais de interesse científico. O objetivo será o de aproveitar as ideias dos docentes e 

desenvolver iniciativas inovadoras para o recrutamento dos melhores estudantes, levando-

os a escolherem a FCT em primeiro ligar. Também o programa “Cientificamente Provável”, 

apoiado pela FCT/MCTES deverá merecer a nossa atenção. 

A situação ao nível do 2º e do 3º ciclo (mestrados e doutoramentos) é muito variável e a 

quase inexistência de outras pós-graduações justifica o lançamento de ações específicas, 

quer ao nível da mobilização dos docentes para a sua conceção, quer do recrutamento de 

estudantes, nomeadamente ao nível da sua publicitação e marketing.  

A inexistência de ações de formação ao longo da vida, numa lógica de valorização dos 

recursos humanos, requer o desenvolvimento de iniciativas nesse sentido e constitui 

                                                           
5 Indicador importante para avaliar o desempenho da missão da Escola 
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importante oportunidade de envolvimento dos ex-alunos na vida da Escola, além de poder 

constituir importante fonte de receita.  

Para o sucesso do processo educativo da FCT contribuiu decisivamente a implementação 

do designado “Perfil curricular FCT” que pretendia dar uma identidade própria ao estudante 

da FCT. A continuidade desta estratégia será de manter, eventualmente ponderando ligeiras 

alterações ao nível das Unidades Curriculares (UCs) do período intercalar e do sistema de 

avaliação contínua dos estudantes. 

Ao nível das UCs do período intercalar será equacionada a possibilidade de introduzir outras 

UCs, em regime opcional, com carácter transversal, mantendo a característica de soft skills, 

em alternativa às existentes. 

O sucesso do sistema de avaliação contínua mostra que esta deverá ser mantida. No 

entanto, é imperioso proceder a algumas afinações na sua operacionalização de forma a 

ultrapassar alguns obstáculos sentidos por docentes e estudantes. O feedback obtido 

aponta para uma carga docente excessiva, nomeadamente no que respeita ao próprio 

processo de avaliação, que obriga a um número elevado de momentos de avaliação. 

O Regulamento de Avaliação deverá permitir que as Comissões Pedagógicas em conjunto 

com o responsável de cada UC e a coordenação dos cursos, conhecendo melhor a sua 

realidade, possam dispor de maior poder e liberdade para definir a quantidade e os 

momentos da avaliação para cada curso, salvaguardando o caráter da avaliação continua. 

Por outro lado, os docentes deverão ser sensibilizados e treinados para poderem utilizar 

ferramentas como a plataforma Moodle, com vista à “automatização” das avaliações. 

A avaliação contínua será ainda mais eficaz se a Escola souber promover novos métodos de 

ensino e aprendizagem mais bem adaptados ao perfil da atual comunidade de estudantes, 

que tem objetivos e necessidades diferentes das gerações passadas. Para o efeito, será 

determinante criar uma maior ligação entre o ensino e a investigação, identificando 

oportunidades de transmissão de conhecimento através da realização de atividades de 

investigação, e vice-versa. Esta possibilidade de o estudante se envolver mais em trabalho 

de investigação permitirá reduzir o número de horas de aulas em sala e libertar os docentes 

para um maior e melhor acompanhamento do aluno no seu processo de aprendizagem 

(eventualmente em laboratório). Desta forma, também se incutirá no estudante um maior 

nível de independência e autonomia, pois terá que ir “à procura das coisas” em vez de se 

limitar a assistir “como espectador” às aulas.  

Para a criação deste ambiente será de toda a conveniência o envolvimento de parceiros 

exteriores, académicos e empresariais, que possam trazer o “mundo real” à Escola, 

enriquecendo o processo de ensino com os seus exemplos e com os seus projetos. 

A implementação do designado semestre Erasmus friendly deverá passar a fazer parte do 

“Perfil Curricular FCT”, enquanto forma de alargar a visão dos estudantes e dando-lhes a 
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possibilidade de (em maior número) poderem beneficiar do programa. Por outro lado, é 

importante efetuar uma aposta na internacionalização do ensino FCT, quer no acolhimento 

de alunos estrangeiros, como também na “exportação” de conhecimento e práticas de 

ensino já desenvolvidas e aplicadas no perfil curricular FCT, o qual têm suscitado interesse 

por parte de organizações de ensino superior estrangeiras. Para tal é necessário que 

principalmente as unidades curriculares de 2º e 3º ciclo sejam lecionadas em inglês, prática 

esta que assegurará também a competitividade da Escola e facilitará a comunicação da 

marca FCT fora de Portugal. Neste sentido, será discutido com os Conselhos da Faculdade, 

Científico e Pedagógico, e com a Associação de Estudantes, um acordo quanto à 

operacionalização e ao prazo a determinar para o efeito. 

Os aspectos focados anteriormente justificam que a estratégia de atração de estudantes 

deva ser alargada ao estrangeiro, com o objetivo de recrutar estudantes de todas as 

geografias. São vários os argumentos que podemos utilizar para o efeito:  

 A localização: Portugal e Lisboa, em particular, são reconhecidos como uma região 

“cool”, segura, com bom clima e perto da praia; 

 O carácter amigável da população; 

 O reconhecimento da Escola através da sua classificação em rankings 

internacionais; 

 Um ensino de qualidade com fortes componentes em soft skills e em hands-on. 

Porque a realidade entre os vários ciclos de estudo é diferente, há que analisá-los 

separadamente com vista às ações a desenvolver para cada um. 

5.1.1 Cursos de Graduação (Licenciatura e Mestrado Integrado) 

A oferta formativa de licenciaturas e mestrados integrados (1º ciclo) está estabilizada há 

alguns anos, apesar de sujeita a eventuais oscilações no numerus clausus de cada curso.  

No entanto, dada a velocidade com que a ciência e a tecnologia se desenvolvem e são 

adotados na sociedade, é de esperar a necessidade de novas qualificações profissionais. As 

previsões de crescimento da economia e a acelerada sofisticação tecnológica nos sectores 

dos Serviços, do Espaço, das Telecomunicações, da Alimentação, do Turismo ou da Saúde, 

entre outros, sugerem eventuais novas competências que integrem conhecimentos de 

áreas científicas diferentes.  

Neste contexto, será de equacionar o desenvolvimento de projetos educativos que vão de 

encontro às novas necessidades do mercado de trabalho. É de admitir que ao nível do 1º 

ciclo, tradicionalmente mais concentrado em UCs de carácter propedêutico, seja necessário 
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repensar alguns programas e realizar eventuais afinações que viabilizem mais 

empregabilidade. 

O recrutamento de estudantes estrangeiros pode parecer mais difícil, mas deveremos, 

desde já, prepararmo-nos para essa realidade. A publicitação dos cursos da FCT nas redes 

internacionais, assim como a presença em Feiras Universitárias Internacionais deverá ser um 

investimento a considerar, naturalmente em coordenação com a Reitoria. 

5.1.2 Cursos de Pós-graduação (Mestrado e Doutoramento) 

Mestrados 

Os cursos de mestrado (2º ciclo) são particularmente apropriados para conceber, adaptar 

e desenvolver projetos educativos dirigidos para as novas competências. A este nível muitas 

ideias estão continuamente a surgir, mas são evidentes as dificuldades verificadas na 

angariação de estudantes para estes programas, as quais deverão ser compreendidas. No 

último ano letivo (2016/2017) dos 30 cursos existentes, 9 não tiveram inscrições e a relação 

nº de estudantes inscritos / nº de vagas foi da ordem de 21 %. Importa perceber os motivos 

da falta de inscrições nestes programas e desencadear as respetivas ações corretivas com 

vista a promover a sua atratividade. 

Doutoramentos 

Dos 27 programas de doutoramento (3º ciclo) oferecidos pela Escola em 2016/2017 cerca 

de metade não tiveram alunos inscritos e apenas 11% das vagas foram preenchidas. Por 

outro lado, com exceção do Programa Doutoral em Ciências da Educação (11 inscrições), os 

restantes tiveram muito poucas. Também neste caso é preciso perceber os motivos que 

contribuem para esta situação. 

Um dos motivos prende-se com a aparente falta de necessidade dos empregadores de 

recrutar pessoas com o grau de Doutor. Assiste-se generalizadamente, entre os maiores 

empregadores, a uma grande falta de sensibilização para essa necessidade. Esta situação 

pode dever-se a alguma falta de confiança no sistema universitário e no desconhecimento 

do potencial que uma pessoa com o grau de doutor pode acrescentar. A FCT NOVA deverá 

desenvolver um programa de sensibilização tipo roadshow, demonstrando as competências 

e vantagens que um doutorado pode oferecer aos principais empregadores de estudantes 

da Escola.  

A captação de estudantes de doutoramento é fundamental para desenvolver o nível da 

investigação da Escola, para que esta se afirme solidamente como uma referência 

internacional. A melhor fonte de angariação de estudantes de doutoramento é a própria 

Escola, pois será mais fácil atraí-los, se desenvolverem dissertações de Mestrado que 

possam constituir a base de futuros trabalhos de investigação integrados em programas 
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doutorais, cujo interesse e aplicação no médio prazo sejam evidentes; se o doutoramento 

for entendido como um investimento pessoal que possa ter retorno no curto ou médio 

prazo após conclusão, certamente que atrairá mais candidatos. 

Além do envolvimento das empresas, como forma de tornar os programas de doutoramento 

mais atrativos, também há que incrementar o envolvimento de parceiros de investigação 

estrangeiros e conceber e desenvolver programas internacionais. 

O aumento de estudantes de doutoramento depende também fortemente dos 

financiamentos obtidos, quer pelos próprios estudantes, quer pelos docentes através do 

seu envolvimento em projetos. O número de bolsas de doutoramento atribuído, quer pelo 

Estado através da Fundação para a Ciência e Tecnologia, quer por outras agências 

governamentais e comunitárias, é muito limitado. 

Consequentemente torna-se determinante desenvolver uma estratégia de maior ligação à 

comunidade empresarial e a outros organismos públicos e privados que viabilizem projetos, 

cujos orçamentos prevejam o financiamento de bolsas de investigação. 

Esta atuação de maior abertura dos programas doutorais às necessidades das empresas 

será essencial, não apenas por uma questão de financiamento, mas também para que estas 

percebam o interesse e a mais-valia de virem a contratar profissionais qualificados com 

doutoramentos e, assim, melhorar a empregabilidade de quem frequentou um programa 

doutoral. Note-se que, para que os programas de doutoramento sejam atrativos é preciso 

que se formem doutorados que realmente interessam às empresas. 

Em complemento, torna-se vital apostar igualmente no recrutamento de estudantes 

estrangeiros, apostando em geografias diversificadas. Para o efeito várias ações de 

marketing deverão ser tomadas, desde as aparentemente mais insignificantes (ex.: 

desenvolver e adaptar um template a ser utilizado em apresentações orais em conferências 

e reuniões científicas), até às mais dispendiosas (ex.: participação em feiras internacionais 

dedicadas à divulgação das Universidades). A captação de estudantes estrageiros constitui, 

naturalmente, uma ação determinante para a internacionalização da Escola. 

Ao nível da organização interna, também há que criar um conselho de Coordenadores de 

Programas Doutorais, que possam discutir estratégias conjuntas para uma melhor 

coordenação na organização dos programas e na captação de estudantes. 

5.1.3 Outras Pós-graduações 

A organização de outras pós-graduações e de cursos de média e curta duração constituem 

importantes meios de concretizar a missão da Escola, proporcionando conhecimento 

específico para ex-alunos e outros, em fases avançadas das suas vidas profissionais. A quase 
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inexistência de oferta formativa neste tipo de cursos tem implicações no impacto da 

formação ao longo da vida e no acompanhamento do ex-aluno. 

A Escola dispõe de docentes e áreas científicas suficientemente atrativas para poder 

conceber uma oferta formativa alargada nesta tipologia de cursos. O impacto desta 

formação, quer na sociedade, quer a nível financeiro, será com certeza muito significativo.  

A realidade mostrou grandes dificuldades em criar as condições necessárias para a sua 

concretização. A localização da Escola, que pode condicionar o acesso a programas em 

regime pós-laboral, e a gestão financeira dos cursos constituem as principais dificuldades, 

as quais terão que ser ultrapassadas, se quisermos apresentar produtos educacionais que 

cubram integralmente o ciclo de vida do indivíduo. Outra das dificuldades prende-se com a 

qualidade das instalações, as quais não estão concebidas para receber pessoas que já 

estarão habituadas a condições de conforto diferentes nos seus locais de trabalho.  

Catálogo de produtos e serviços de Formação Pós-graduada 

A conceção e organização de cursos de pós-graduação de média e curta duração podem 

proporcionar receitas significativas, que poderão ser canalizadas para a melhoria das 

condições do processo educativo. Torna-se imperativo fazer um mapeamento das 

capacidades disponíveis, conceber programas de formação de média e curta duração e 

organizar um catálogo de produtos e serviços de formação pós-graduada a ser divulgado e 

disponibilizado à comunidade, a empresas e organismos. 

Este catálogo deve ser apelativo e enquadrado nas iniciativas de marketing da Escola. A 

cooperação com outras Escolas da Universidade Nova deverá ser aprofundada, não só para 

efeitos comerciais ou logísticos, mas também para, em consórcio, complementar uma 

oferta formativa com valências mais integradoras. 

5.1.4 Processo de ensino  

As Universidades, na generalidade, são consideradas como instituições muito tradicionais, 

evidenciando dificuldades na adaptação à Geração Millenium. Na realidade, esta geração 

domina as tecnologias de informação e comunicação, em contraste com muitos dos 

professores que não conseguem acompanhar a velocidade vertiginosa da inovação nesta 

área. O docente que dá uma aula normal tem que competir com a tecnologia que vem pelo 

telemóvel/tablet ou PC e, em turmas teóricas de muitos alunos, será muito difícil captar a 

sua atenção durante muito tempo. 

Isto significa que, apesar dos avanços que a Escola fez neste domínio, torna-se necessário 

continuar a reflexão sobre como tornar o ensino mais atrativo, seja reduzindo o número de 
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alunos por turma (qual dimensão ideal?), ou reduzindo o número de horas de aulas teóricas 

e práticas por Unidade Curricular (UC). 

No contexto atual, não parece ser fácil aumentar o número de professores, pelo que a 

solução passará necessariamente pela transformação do processo de ensino. Este é um 

tema de grande polémica e discussão entre docentes, mas a Escola não poderá deixar de, 

pelo menos a título experimental em UCs do 2º ciclo, reduzir as cargas horárias das aulas 

teóricas e dedicar mais tempo ao acompanhamento dos alunos em ambiente laboratorial, 

transformando as aulas práticas em realização de pequenos projetos ou participação em 

pequenas parcelas de projetos maiores. 

Estas transformações requerem que a forma como são contadas as horas de lecionação 

para efeitos do RAD (Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes) tenha que 

ser revisto de forma a contemplar de forma justa e correta o esforço efetivo de docência, 

para todas as UCs (incluindo as de dissertação), dando mais abertura à introdução de 

práticas pedagógicas que privilegiem o acompanhamento do estudante em ambiente 

laboratorial, promovendo o interesse dos estudantes pelas matérias lecionadas. 

O processo de revisão do RAD deverá considerar a sua simplificação e ser alargado aos vários 

órgãos (departamentos, conselho científico, centros de investigação), viabilizando o estudo 

de possibilidades alternativas, por exemplo em função da estratégia dos próprios 

departamentos, de acordo com a lógica do desdobramento em cascata de objetivos (ver 

5.4.1).  

Novas tecnologias para a aprendizagem  

As novas tecnologias permitem também que alguns dos cursos possam transformar 

algumas das suas UCs para poderem ser ministradas na forma de MOOCs (Massive Open 

Online Courses) ou SPOCs (Small Private Online Courses), tirando partido do desenvolvimento da 

infraestrutura de tecnologias de informação já disponível na Escola. 

Este conceito poderá mesmo ser alargado para disponibilizar cursos completos de ensino à 

distância a um número mais alargado de estudantes, quer a nível nacional, quer 

internacional. 

Note-se que nas Universidades mais prestigiadas já se disponibiliza gratuitamente o 

conteúdo de algumas UCs (inclusive os vídeos das aulas), respondendo a uma mudança de 

paradigma na relação com os estudantes. 
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5.2 INVESTIGAÇÃO  

A Universidade encara a investigação científica como algo cujo resultado tem que ser 

obrigatoriamente inovador. Se um trabalho de investigação não contribuir para o avanço 

do estado da arte, o estudante não será capaz de defender a sua tese. Para garantir que 

assim é, os júris de avaliação científica são compostos por professores de outras 

Universidades e frequentemente é exigida a opinião da comunidade internacional através 

da aceitação de publicações em revistas científicas indexadas. 

O carácter de Universidade da Escola distingue-se pela excelência da investigação realizada 

e, consequentemente, pela notoriedade que daí resulta. Transformar os resultados da 

investigação valorizando-a em ativos tangíveis, suscetíveis de melhorar as condições de vida 

das populações, deve estar sempre presente nas intenções dos investigadores. 

O gosto pela atividade de investigação científica é uma das principais razões pelas quais 

muitas pessoas se dedicam à vida académica. No entanto, por vezes as condições existentes 

em algumas áreas podem não ter contribuído facilmente para a sua realização. Apesar de 

haver muitas áreas de excelência na Escola, é necessário melhorar a “média”, i.e., é preciso 

continuar a criar condições e a sensibilizar os docentes para essas atividades.  

No seminário dos Capuchos (referido no capítulo 4) constatou-se que um terço dos 

docentes não apresentou qualquer peça de produção científica no RAD (Regulamento de 

Avaliação de Docentes) nos últimos períodos de avaliação (2014 e 2015). Esta é uma 

situação comprometedora das ambições da Escola, enquanto research oriented school, pelo 

que será determinante investigar as razões de tal resultado. De qualquer modo, parece 

evidente e urgente a necessidade de desencadear ações de coaching e mentoring dirigidas 

a essas pessoas, de forma a se perceber quais as suas eventuais necessidades e como 

poderão contribuir mais ativamente no desempenho científico da Escola.  

A Escola deve manter a originalidade, a significância e o rigor na investigação, realizando-a 

em condições adequadas, em termos de infraestruturas, de formação dos investigadores e 

de integridade. Por outro lado, deve promover a criatividade autónoma dos indivíduos de 

forma a endereçar questões fundamentais de significância real e questões aplicadas com 

potencial para “transformar” o mundo.  

Sabemos que a multidisciplinariedade e a colaboração encontram-se intrinsecamente 

ligadas ao potencial de criação de valor na investigação, seja este valor traduzido na criação 

de novos produtos e processos, quer na produção de conhecimento ou construção de 

teorias científicas. Para tal, é importante promover o cruzamento de diferentes áreas de 

conhecimento e o aumento de colaborações entre os centros de investigação da FCT, sendo 

para isto determinante o apoio de uma estrutura de interface entre eles. 

Efetuar o levantamento das competências de investigação da FCT, de forma a identificar 

oportunidades de colaboração e comunicá-las ao exterior será essencial para potenciar a 
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conceção de projetos de investigação colaborativa com empresas ou prestação de serviços 

de investigação. Para este efeito deverão ser constituídos grupos de trabalho que incluam 

os investigadores da FCT, empresas/indústrias e especialistas sobre políticas e linhas de 

financiamento à investigação, de forma a serem identificadas grandes áreas científicas 

estratégicas de aposta, onde a FCT apresente já competências e trabalho reconhecido. O 

levantamento das competências de investigação também permitirá perceber como otimizá-

las, eventualmente distribuídas por vários sítios na própria Escola, sem se saber da 

existência de interesses comuns e sem impacto na massa crítica. 

O passo seguinte será a atração de jovens nacionais e estrangeiros para o mundo da 

investigação, através de um programa de desenvolvimento de competências iniciais de 

investigação denominado “Portal-to-Research”, onde jovens investigadores em inicio de 

carreira possam, de acordo com as suas competências e num período de até 12 meses, fazer 

parte de um projeto de investigação financiado internamente, recebendo em simultâneo, 

formação complementar em competências transversais e de valorização da investigação.  

Ainda com a lógica de valorização dos resultados da investigação, será de promover a 

formação de startups que utilizem conhecimento e tecnologia produzida na FCT, através da 

criação de políticas internas de incentivo a docentes, investigadores e estudantes que 

pretendam tornar-se empreendedores, bem como através da criação do selo “Spin-off FCT” 

e de serviços específicos de apoio, fornecidos pelas entidades parceiras da FCT, como o 

aconselhamento especializado ao teste, desenvolvimento e implementação de ideias de 

negócio com base nos resultados da investigação, e/ou à transferência de tecnologia. 

5.2.1 A ligação entre a Investigação Científica e o Ensino 

Em todas as Universidades há docentes mais ligados ao ensino e outros mais ligados à 

investigação. Sem a componente experimental, poder-se-á dizer que a componente de 

ensino vai cristalizando e o docente acabará por repetir ao longo dos anos a mesma rotina, 

a qual poderá provocar, por consequência, a cristalização do próprio docente. Contudo, há 

que promover o equilíbrio entre estas duas situações, de forma a garantir que a Escola 

obtém a melhor contribuição de cada um. 

Um aspeto fundamental do equilíbrio entre investigação e ensino consiste em assegurar 

que os docentes com maior volume de atividade de investigação são devidamente 

recompensados – quer em termos de retribuição direta, como sucede em outras escolas do 

ensino superior público em Portugal, quer em termos da carga docente que têm que 

assegurar. Com efeito, nas condições atuais, um docente que tenha um volume significativo 

de projetos de investigação, tem a mesma carga docente que um que, no limite, nem faça 

investigação. Urge corrigir esta situação, sob risco de se continuarem a dar os incentivos 

errados. 
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Em qualquer caso, a promoção da atividade de investigação científica deverá ser reforçada, 

não apenas porque tornará a atividade de ensino mais atrativa, mas também porque será 

uma forma importante de financiamento, sendo de apostar nas seguintes ações: 

 Criar comissões, por grandes áreas estratégicas de investigação, que identifiquem 

oportunidades de valorização e criação de impacto para projetos de investigação, 

identificando potenciais parcerias e oportunidades de proteção e valorização do 

conhecimento. Esta comissão deverá ter origem entre os coordenadores de 

Centros de Investigação e trabalhar de forma próxima com a atual Unidade de 

Promoção de Investigação e Inovação.  

 Promover atividades de gestão da ciência e de projetos de forma a facilitar e 

melhorar a sua eficiência. Cada Departamento e/ou Centro de Investigação, em 

interação com a Unidade de Promoção de Investigação e Inovação, deverá incluir 

entre o seu pessoal não docente, um elemento com formação superior para apoiar 

localmente este processo. 

 Capacitar a Unidade de Promoção de Investigação e Inovação, quer na equipa de 

apoio a projetos no sentido de aumentar o número de projetos de investigação 

financiados por fundos comunitários, nacionais e internacionais, quer na equipa de 

Propriedade Intelectual e Transferência de Conhecimento que trabalhará em 

colaboração com a Comissão de acompanhamento à investigação.  

 Criar oportunidades de ideação colaborativa e co-criação de futuros projetos de 

investigação e identificação dos respetivos modelos e linhas de financiamento. 

5.2.2 Centros de Investigação 

Os Centros de Investigação6, tal como foram organizados e coordenados, constituem peças 

soltas de uma máquina que precisa ser oleada. Apesar de individualmente, alguns dos 

centros terem obtido classificações muito boas, será necessário criar as condições de apoio 

para que todos possam vir a obter melhores classificações e desenvolvermos uma estratégia 

efetiva de valorização dos resultados da investigação, nomeadamente: 

 Incrementar o papel do Conselho de Centros de Investigação, o qual deverá ter uma 
agenda de trabalho estruturada, em vez de reunir de forma ad hoc, como tem sido 
habitual.  

 Criar uma estrutura de interface entre os Centros de Investigação, sob a 

responsabilidade do Coordenador dos Centros, que melhor promova o encontro 

                                                           
6 Nos “centros de investigação” inclui-se também a figura de laboratórios associados  
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entre todos os centros no sentido de se aumentar a massa crítica e a descoberta de 

novas oportunidades de investigação em áreas que exigem grandes recursos. 

 Promover a ligação dos Centros de Investigação com os serviços de apoio à 

investigação e valorização do conhecimento, como sendo os serviços de Projetos e 

apoio à investigação, Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia, de 

forma a facilitar a gestão das componentes menos científicas. 

 Melhorar a gestão dos espaços nos edifícios e aumentar a sua qualidade de forma a 

acomodar adequadamente as equipas de investigação de excelência. A atividade 

de investigação requer espaço para as pessoas se encontrarem e trabalharem em 

equipa; será muito mais difícil se o investigador ficar isolado no seu gabinete. 

 Organizar e comunicar um sistema de recursos de investigação partilhados, tirando 

partido de uma infraestrutura que possa ser rentabilizada em termos coletivos 

pelos centros de investigação. 

 Repensar as estratégias de investigação tomando em consideração o ambiente 

contextual no que respeita à concorrência, de forma a “fugir” ao trivial, focando a 

investigação em áreas de “nicho” que se adaptem melhor à dimensão das equipas 

de investigação, fazendo o que os outros não fazem.  
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5.3 INOVAÇÃO 

O conceito de Inovação aplica-se em todas as áreas de intervenção da Escola, desde a 

conceção dos seus projetos educativos, à investigação científica, passando pelos processos 

de ensino, administrativos ou de governação. 

5.3.1 Disseminar a Ciência e a Tecnologia 

Os resultados da investigação científica realizada na FCT devem ser objeto de divulgação e 

disseminação sistemática e planeada de forma a atingirem potenciais interessados nas 

competências de investigação da Escola. Não se trata apenas de divulgação em revistas e 

conferências científicas, mas também em outros media de carácter geral, assim como, entre 

empresas potenciais compradoras de serviços de investigação. 

A lógica deste posicionamento é o de servir a sociedade, proporcionando e contribuindo 

com avanços económicos, culturais e sociais através do acesso às ideias, competências e 

capacidade da Escola. 

A partilha tão alargada quanto possível dos resultados da investigação permitirá aumentar 

a atratividade e o reconhecimento social, i.e., aumentar o impacto da Escola na sociedade. 

Divulgar Ciência e Tecnologia constitui uma forma importante de projetar a Escola na 

comunidade e reforçar a sua Imagem no âmbito de uma estratégia clara e efetiva de 

comunicação de iniciativas e sucessos científicos e pedagógicos. 

No passado recente organizámos o Science Spring Day, o qual constitui um bom exemplo de 

inter-comunicação entre os investigadores da Escola. No futuro iremos aproveitar esta 

experiência e transformá-la numa lógica de “feira de investigação” com meetings entre 

professores e investigadores para pensarem em colaborações e alargá-la a outros públicos 

externos à FCT, nomeadamente a outras unidades orgânicas da NOVA, outras organizações 

de ensino superior e investigação, empresas e entidades governamentais e à comunicação 

social. Esta feira poderá mesmo vir a ter os contornos de um FCT NOVA WEB Summit com 

projeção internacional. 

A organização destes eventos, essenciais para a promoção da Escola, deverá ser 

acompanhada da edição de um Catálogo de Serviços de Investigação e Desenvolvimento e 

enquadrados num Plano de Comunicação e Marketing, adaptado às condições específicas 

duma Escola Universitária. Estas iniciativas devem ser coordenadas com a Reitoria, pois está 

em causa a imagem da Universidade. 

O desenvolvimento do Plano de Comunicação e Marketing será determinante para afirmar 

a marca FCT NOVA, abrangendo todas as áreas científicas e abrangendo as diversas 

geografias em que nos inserimos, sendo construído com base nos Projetos Educativos, 
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fazendo pontes para a Investigação, dirigindo-se ao mundo empresarial, mercado de 

emprego e à internacionalização. 

O impacto criado pelo conhecimento gerado na FCT deverá sentir-se ao nível da forma 

como o mesmo é disseminado para os meios e agentes que saem da fronteira académica. 

Apostar na comunicação de ciência de forma descomplicada, mas rigorosa, é garantir que 

a instituição cumpre o objetivo pela qual foi criada retribuindo e gerando valor na 

sociedade, aposta esta que reforçará a marca FCT NOVA. A comunicação de ciência requer 

competências específicas pelo que será importante a criação de uma estrutura de apoio, 

podendo incluir a adesão da Escola ao FameLab (programa dirigido para a comunicação de 

ciência), em parceria com o British Council e com o Ciência Viva.  

5.3.2 Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia  

É previsível que o aumento da investigação proporcione grandes desafios ao nível da 

valorização dos seus resultados. Será necessário que a área de Propriedade Intelectual e de 

Transferência de Tecnologia se integre intimamente com a Unidade de Promoção de 

Investigação e Inovação, e que conjuntamente possam vir a ter um papel mais interventor 

na exploração de oportunidades de investigação, de transferência de tecnologia e de 

transposição de inovações para ideias de negócio, estabelecendo contactos diretos com o 

mundo empresarial e promovendo, sistemática e periodicamente, visitas técnicas e 

seminários com esses objetivos. 

O objetivo será o de conhecer melhor as necessidades da comunidade, de forma a dirigir a 

investigação nesse sentido. Só com uma estrutura formalizada e profissional, capaz de 

explorar e responder em tempo útil às solicitações do mercado, será possível garantir que 

as relações Universidade-Indústria possam ser estabelecidas de “igual-para-igual”. 

A criação de um Advisory Board, constituído por personalidades da indústria e tecido 

empresarial e de estruturas governamentais, trará um apoio determinante à Escola, para 

facilitar os processos de transformação dos resultados da investigação em valor tangível. 

Ao nível da transferência de tecnologia ou, de forma mais abrangente, da transferência de 

conhecimento, é premente o desenvolvimento de uma estratégia que vise a criação de um 

ecossistema para a inovação, onde não necessariamente haja um determinar de 

oportunidades por parte da indústria nem, por outro lado, uma criação de conhecimento e 

tecnologia apenas por parte da academia, mas que exista uma simbiose entre estes atores, 

para que sejam criadas oportunidades de valorização conjuntas.  

Só com um ecossistema integrador de todas as características únicas de cada um dos seus 

atores, poderemos promover as oportunidades de valorização existentes a partir do 

conhecimento criado na FCT NOVA, respeitando as diferentes dinâmicas existentes em cada 

uma das organizações necessárias a este processo. 
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O advisory board permitirá guiar estrategicamente a criação deste ecossistema, para que 

sejam identificadas oportunidades de colaboração, áreas estratégicas de atuação e 

atividades concretas para a valorização do conhecimento e transferência de tecnologia. 

Será expectável o reforço da área de Propriedade Intelectual para um acompanhamento 

profissional e proactivo de potenciais clientes nos processos de elaboração e registo de 

patentes. Note-se que o registo de uma patente, em nome da Faculdade, só terá interesse 

se puder ser rentabilizado no curto/médio prazo; efetivamente, o crescente número de 

estudantes de doutoramento, envolvidos em projetos de investigação, sugere que muitas 

spin-offs poderão surgir e, no caso de haver patentes envolvidas, poderá significar uma 

fonte de financiamento importante.  

O país ainda tem poucas empresas tomadoras de tecnologia, pelo que a atividade desta 

área pode ser crucial para colocar a FCT em posição de destaque na sensibilização do tecido 

industrial, viabilizando competência técnica e científica, através dos seus doutorados com 

competências desenhadas para as necessidades do mundo industrial. 

Em complemento, a consolidação desta área poderá permitir vir a negociar a prestação de 

serviços a outras unidades orgânicas da UNL e da região. 

5.3.3 Criar um Hub de Inovação  

O investimento estrangeiro na década de 80 resultou na localização de mais de duas 

dezenas de grandes empresas multinacionais na península de Setúbal. Na altura, a lógica 

era a do baixo custo da mão-de-obra nas atividades de produção. Passados 25 anos estas 

empresas perceberam o potencial da engenharia nacional e muitas delas encontram-se 

numa fase de decisão quanto à eventual relocalização dos seus centros de engenharia de 

conceção e desenvolvimento de produtos, localizados normalmente perto das sedes.  

São várias as razões para as grandes empresas pensarem em deslocalizar estes centros para 

outras geografias: dificuldade no recrutamento local de novos engenheiros (quer em 

quantidade, quer em qualidade); custo elevado da mão-de-obra; perceção da qualidade dos 

engenheiros portugueses “importados” durante o período da crise. Algumas dessas 

empresas já começaram a deslocar esses centros para Portugal (ex.: Siemens, Visteon) e é 

de prever que nos próximos tempos outras o farão.  

Esta é uma altura ideal para a FCT lançar um hub de Inovação e I&DT com empresas que 

pretendam concentrar os seus centros de I&D em Portugal perto das Universidades. A FCT 

NOVA dispõe de condições excecionais para as acolher: as empresas já conhecem as 

competências da Escola, pois recrutam normalmente os seus ex-alunos; distancia curta às 

fábricas (a maior parte está situada num raio inferior a 25 km e, a sul do rio Tejo, não há 

outra Universidade cuja dimensão e qualidade possa concorrer); espaço disponível para a 

construção de infraestrutura para a construção do hub. 
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As vantagens da criação deste hub são evidentes pois permitirão uma maior aproximação 

ao tecido industrial e às suas necessidades de investigação, projetando relações de longa 

duração com players internacionais e, por conseguinte, promovendo a sua possível 

participação em projetos para os grupos em que essas empresas estejam integradas. 

Este conceito de criação de um hub de Inovação na FCT pode ser considerado original a 

nível nacional, mas, como é conhecido, é frequente encontrá-lo nas melhores Escolas 

Internacionais. A nível nacional, a FCT pode ser um first mover neste domínio.  

Para operacionalizar este conceito propõe-se a criação de um “Clube de CIOs7”, dentro da 

Faculdade, com um espaço próprio e adequado, onde os responsáveis pela inovação e 

dirigentes de topo das empresas, se possam encontrar e reunir em ambiente informal e 

académico para discutir eventuais estratégias com vista à identificação de oportunidades e 

de desenvolvimento de novos produtos. Neste contexto, os investigadores da FCT poderão 

fazer apresentações sobre investigações em curso que possam vir a ser objeto de interesse 

pelos membros do clube. 

Criar espaços de laboratório em ligação com projetos 

A ideia de hub que se descreveu anteriormente pode ter vários formatos, sujeitos a 

negociação com os potenciais interessados. Num cenário, uma empresa pode ter o seu 

próprio espaço e manter confidencial a sua investigação e desenvolvimento utilizando os 

recursos da Faculdade em regime de contrato. Noutro cenário, poderá haver um espaço 

aberto de investigação colaborativa. Num terceiro cenário, poderá haver um espaço de 

laboratórios com vários projetos a correr em simultâneo que sirva simultaneamente de 

mostruário e demonstrador concentrado das capacidades de investigação existentes, à 

imagem de laboratórios existentes em outras grandes Escola (ex. MediaLab no MIT). 

A disponibilização de laboratórios em ligação com os projetos permitirá uma gestão 

diferenciada do espaço, adaptando-o às necessidades do projeto, quer em termos de 

tempo de utilização, quer em termos orçamentais da sua ocupação. Esta metodologia 

poderá igualmente ser adotada para os espaços existentes ao nível dos departamentos.  

Por outro lado, a possibilidade de se concentrar, num espaço, laboratórios que possam 

agregar áreas científicas diferentes, para a realização de projetos dirigidos para áreas 

temáticas desafiantes, que exijam valências científicas complementares, constitui uma 

mais-valia determinante para catapultar a posição competitiva internacional da Escola em 

termos de investigação. A promoção da Inovação passa por promover sinergias, motivar os 

colegas a abraçar os grandes desafios da humanidade e ser capaz de construir equipas de 

investigação mistas, com valências e competências diversificadas. 

                                                           
7 CIO – Chief Innovation Officer 
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5.3.4 Smart Campus 

O rico historial da FCT NOVA, particularmente enquanto inovadora no ensino da engenharia 

informática, da engenharia de produção industrial e da engenharia do ambiente, justifica a 

ambição de podermos ser uma referência na implementação de um smart campus, 

desenvolvendo e utilizando tecnologia para melhorar e interligar a comunidade 

universitária. O desenvolvimento de tecnologia subjacente à internet das coisas (IOT) 

permitirá acelerar o processo de modernização e alcançar objetivos de sustentabilidade 

económica, ambiental e social. A adaptação destas tecnologias é um desafio, que requer a 

participação de todo o ecossistema: alunos, professores e parceiros tecnológicos, 

nomeadamente, start-ups criadas no próprio campus com ideias surgidas na UC de 

Empreendedorismo. 

A aposta no smart campus proporcionará um forte argumento de marketing e de 

visibilidade, quer no recrutamento de novos estudantes, quer na atração de start-ups e 

outras empresas que pretendam investir em projetos inovadores. Entre outras, poderão 

destacar-se iniciativas a desenvolver dirigidas para a implementação do campus digital (ex.: 

portal web para estudantes), a melhoria da qualidade de vida (ex.: gestão de filas no 

refeitório), a eficiência energética (ex.: economizar com sistema automático de luz), a 

economia colaborativa (ex.: utilização de equipamentos ou laboratórios) ou a educação 

digital (ex.: recursos multimédia interativos nas salas de aula). 

5.3.5 Criação de empresas tecnológicas e empreendedorismo 

A consequência natural de uma estratégia de aposta na investigação dirigida para as 

necessidades da comunidade e, em particular, das empresas, deixa antever que haverá uma 

acelerada necessidade de acompanhar o ritmo de criação de empresas tecnológicas (start-

ups e spin-offs) que irão surgindo. 

Para esta situação concorrerá, também, o sucesso do programa de Empreendedorismo (já 

frequentado por perto de 6000 estudantes) nos últimos 6 anos e que já deu origem a 

inúmeras intenções de criação de start-ups, muitas delas já concretizadas.  

Consequentemente, será necessário reforçar as condições de apoio aos estudantes e 

investigadores que pretendem lançar o seu próprio negócio, quer na forma de 

aconselhamento tecnológico na fase de desenvolvimento do produto, quer mais tarde na 

fase de conceção do plano de negócio e da criação da empresa.  

Essas condições serão mais bem enquadradas por entidades parceiras (Ex. Madan Parque e 

UNINOVA), as quais serão abordadas adiante.  
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5.4 GOVERNAÇÃO  

A governação da Escola deve assegurar um sistema de gestão participativo, colaborativo, 

descentralizado e transparente, uma política de gestão dos recursos humanos clara e 

objetiva e que promova e premeie o mérito, uma evolução da cultura organizacional, de 

forma a reduzir drasticamente a burocracia institucional e transformar ideias em recursos, 

apostando na criatividade, na inovação, na produtividade, no empreendedorismo e na 

captação de recursos financeiros, em que todos se sintam envolvidos na definição das 

opções estratégicas a implementar. 

É igualmente fundamental definir os VALORES que enquadram a nossa cultura, ou seja, os 

comportamentos e atitudes que esperamos, diariamente, de todos os que integram esta 

grande comunidade. Para este efeito, será desenvolvido um trabalho para identificar não 

apenas os valores-chave da FCT, ou seja, os princípios profundamente embebidos na 

organização e que guiam as ações dos seus elementos, bem como os valores aspiracionais, 

ou seja, aqueles de que necessitamos para vencer no futuro e que hoje não possuímos. 

5.4.1 Modelo de Gestão e Cultura Organizacional 

A operacionalização do modelo de gestão mais participativo, descentralizado e 

transparente abrangerá as seguintes ações: 

 Dar ao Conselho de Presidentes de Departamento um maior protagonismo na 

tomada de decisão, relativamente à gestão da Escola. 

 Adotar um modelo de gestão por objetivos, incentivando e envolvendo 

departamentos e serviços na definição e contratualização de objetivos e metas a 

atingir, numa lógica de desdobramento em cascata. 

 Definir os indicadores-chaves de desempenho (KPIs) e utilizá-los de forma 

desdobrada, em departamentos e serviços, tornando-os visíveis, para que possam 

ser utilizados como verdadeiros instrumentos de gestão (tipo Balance Score Card). 

 Aumentar a capacidade de gestão dos presidentes de departamento e diretores de 

serviços, através de ações de formação em liderança e gestão de equipas e em 

ferramentas colaborativas que os auxiliem a melhorar a produtividade. 

 Melhorar todo o processo de comunicação (top down e bottom up) de forma a 

garantir maior rapidez nos processos de decisão e de aproveitamento de 

oportunidades, sendo de destacar, além das reuniões (plenárias e individuais) com 

os presidentes de departamento e diretores de serviços, a criação de agendas 

periódicas de reuniões da Direção nos departamentos e serviços, como forma de 
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aproximação às respetivas realidades, e a criação de reuniões com colegas de vários 

locais, de forma a promover a interligação e o esbatimento de barreiras.  

 Promover o networking e a colaboração interdepartamental entre docentes e 

investigadores de várias áreas científicas; a Escola faz-se com todos e não de forma 

individual ou em grupos isolados.  

 Modernizar o sistema de informação para fazer face às necessidades e proporcionar 

informação e indicadores de gestão em tempo útil (por ex.: o sistema da qualidade 

deve ser entendido como uma ferramenta efetiva de gestão e não como algo que 

atrapalha a vida do docente). 

 Promover um modelo de funcionamento baseado em processos democráticos mais 

alargados, através da promoção da abertura (inclusive ao contraditório), da procura 

de diálogos nas regras de governação, o qual terá, como objetivos, um impacto 

significativo no envolvimento das pessoas na procura de soluções de problemas 

“insolúveis” e na promoção da confiança mútua. 

 Incrementar a proximidade e representatividade nos processos de decisão entre a 

Direção e as demais estruturas intermédias, viabilizando processos alternativos 

para a escolha dos seus dirigentes, nomeadamente presidentes de departamento, 

ou representantes nos vários órgãos da Escola. 

 Promover a transparência dos dados de gestão operacional, nomeadamente, no que 

respeita à necessidade de contratação de pessoas, à situação económico-financeira 

da Escola ou à orçamentação (entre outros), informando e promovendo a sua 

circulação (ex.: planos de atividade, relatório e contas). 

 Implementar uma política de investimento sustentável, tirando partido das 

possibilidades que o Estatuto de Fundação da UNL sugere, aproveitando fontes de 

financiamento diversas, respondendo aos desafios societais e às oportunidades 

 Promover a melhoria das condições de trabalho, quer em termos físicos e 

ambientais, quer no que respeita ao equilíbrio na gestão da carga letiva versus 

produção científica. 

Como base do modelo de governação salienta-se a sua sustentabilidade na criação de um 

ambiente de trabalho em equipa, descentralizado, centrado em tomada de decisão de 

carácter colegial e apoiado por uma organização dotada de capacidade de liderança. 

Cultura Organizacional 

Para além de tornar claros para todos os VALORES da organização, conforme referido acima, 

ouvir e sentir a Escola constitui um mecanismo determinante para viabilizar a 

transformação da sua cultura organizacional, no sentido de interiorizar novas opções 
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estratégicas e envolver as pessoas na implementação do plano de ações subjacente. Os 

processos de audição das pessoas promoverão as condições para o lançamento de ações 

em várias áreas que afetam a sua motivação, entre as quais se destacam: 

 Agilizar os processos administrativos, implementando um sistema de gestão por 

processos e atribuindo responsabilidades aos seus gestores, de forma a 

identificarem eventuais obstáculos que condicionem a produtividade. 

 Melhorar o sistema de informação e adotar uma arquitetura baseada na 

interoperabilidade para otimizar e reduzir o tempo gasto na introdução de dados 

de forma repetitiva nas várias plataformas que são exigidas. 

 Complementar o sistema de informação na componente de gestão de projetos, de 

forma a dispor de informação, em tempo real, da sua situação financeira. 

 Melhorar o sistema de Gestão da Qualidade, simplificando e tornando-o útil para o 

utilizador, não apenas dirigido para os objetivos da A3Es, mas como instrumento 

para gerir, antecipar problemas e sugerir soluções. 

 Promover a qualidade do ensino criando um fórum de debate e reflexão sobre 

questões de caráter pedagógico. 

 Promover o espírito empreendedor de docentes, investigadores e não docentes, 

através de ações de sensibilização e coaching. 

A transformação da cultura organizacional iniciar-se-á ao nível da Direção dedicando, de 

forma sistemática, uma sessão em cada semestre, para ouvir os colegas em cada 

departamento, uma sessão mensal a realizar com pessoas escolhidas aleatoriamente de 

entre os departamentos e serviços da Escola, assim como, de prestar contas e ouvir os 

órgãos da Escola em assuntos decisivos e estratégicos. 

O desenvolvimento da cultura organizacional passa também por envolver e motivar as 

partes interessadas na discussão de assuntos relativos ao futuro da Escola. A ausência de 

locais próprios de debate sobre estes aspetos pode condicionar o aparecimento de boas 

ideias. O pensamento estratégico deverá ser incentivado abrangendo a comunidade FCT; 

não só ao nível da estrutura formal (conselhos científico, pedagógico e de departamentos) 

em que estes assuntos deverão integrar as suas agendas de trabalho, mas também, de 

forma talvez mais ad-hoc, mas não menos importante, através de fóruns ou seminários, 

organizados periodicamente, dedicados a temas de interesse comum, onde todos possam 

intervir, independentemente, de serem representantes de alguma estrutura formal. Note-

se que, a grande maioria das pessoas não integra os conselhos científico ou pedagógico e a 

forma como estes são constituídos, pode condicionar a circulação de informação e ideias 

(“de” ou “para”). 
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5.4.2 Organização Departamental e dos Serviços 

A organização da Escola em departamentos e serviços tem resultado de forma adequada, 

na generalidade dos casos, apesar de subsistirem situações que requererem intervenção.  

Sob o ponto de vista, quer da gestão do serviço docente, quer da produção científica, a 

situação não é tão clara, o que justificará a realização de um estudo mais aprofundado 

quanto à articulação entre cursos, investigação, centros de investigação e departamentos. 

Este estudo permitirá perceber se o efeito de “quinta” existe e onde, para se equacionar 

numa discussão alargada, qual a organização departamental que melhor servirá os 

interesses da Escola e, por conseguinte, dos estudantes. Também a questão da dimensão 

ótima terá as suas implicações, pois a existência de departamentos “ricos” versus 

departamentos “pobres” (leia-se, em recursos humanos, em projetos, em oportunidades 

ou outros) não contribuirá para um bom posicionamento da Escola. Além das 

responsabilidades atuais dos departamentos, várias ações deverão ser consideradas: 

 Promover a realização de planos estratégicos e de ações por departamento. 

 Atualizar a organização dos departamentos e as suas seções em função das áreas 

científicas. 

 Perspetivar a evolução da necessidade de recursos humanos e de investimentos a 

médio/longo prazo. 

 Apostar no recrutamento de não docentes, com formação superior, em situação de 

necessidade da sua substituição. 

 Dignificar as instalações (edifícios, laboratórios, salas de aula, espaços de estudo). 

 Criar espaços de partilha entre a comunidade da FCT, de forma a estimular o 

diálogo, partilha de conhecimento informal e geração de novas ideias. 

Ao longo dos últimos anos, várias atividades executadas nos serviços passaram a ser 

deslocadas para os departamentos, havendo necessidade de maior interação. 

Consequentemente, o alinhamento da estratégia e missão da Escola deverá ser 

operacionalizado através de ações de sensibilização e formação internas, nomeadamente 

no que respeita à otimização de recursos, redução de desperdício, aumento da 

produtividade e sensibilidade às relações com entidades exteriores. 

A intervenção da Direção far-se-á sentir em visitas regulares aos Departamentos e Serviços, 

com vista à identificação de oportunidades e estrangulamentos, e discussão de soluções 

com os seus membros. 
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5.4.3 Meios Financeiros 

A Escola deverá gerar meios de financiamento capazes de satisfazer as suas prioridades 

estratégicas garantindo a operacionalização das suas infraestrutura e atividades e o 

cumprimento dos seus compromissos. A gestão dos meios financeiros sugere ações 

complementares nos seguintes domínios: 

Orçamento 

O processo de orçamentação deverá assentar nas necessidades dos departamentos e 

serviços, que deverão ser identificadas a partir dos seus planos de desenvolvimento 

estratégico. Os orçamentos deverão ser objeto de análise e discussão, em sede de Conselho 

de Presidentes de Departamento, os quais de forma colegial negociarão a sua aprovação, 

permitindo a possibilidade de investimento estratégico fundamental para o 

desenvolvimento de novas áreas que demonstrem a sua justificação. 

O orçamento deve prever um montante (a acordar), destinado a qualquer jovem professor 

auxiliar (idade a definir), recém-contratado, mediante proposta científica por ele submetida 

e aprovada em Conselho Científico. 

Contabilidade 

As atividades de contabilidade deverão sofrer uma modernização e adaptação ao contexto 

e necessidades da FCT e da sua comunidade, trabalhando em maior proximidade com os 

departamentos e os seus gestores e providenciando informação atempada sobre a 

execução financeira de cada centro de custo. 

Fundraising 

A iniciativa de captação de atração e doação de recursos financeiros com base nos ex-alunos 

(fundraising) deverá ser retomada. 

5.4.4 Entidades Parceiras 

As entidades parceiras – UNINOVA, Madan Parque e NOVA.ID.FCT – situam-se na órbita da 

FCT NOVA e são consideradas como instituições de interface entre a Escola e o meio 

exterior. Apesar de terem a sua própria independência, tiveram a FCT como o centro da sua 

criação e a situação atual mostra a existência de uma íntima interação entre estas 

organizações. 

Admite-se que o estatuto de Fundação da UNL possa contribuir para que a própria Escola 

concentre as atividades de interface. Contudo, considerando o contributo relevante que 

estas entidades têm proporcionado à Escola, é de reforçar o interesse da sua existência e 

considerar a sua reorganização neste Plano da Ação.  
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UNINOVA  

Atendendo à reputação e reconhecimento alcançados pelo UNINOVA, nomeadamente no 

que respeita ao envolvimento em projetos europeus e internacionais, é importante que 

este recupere a sua missão inicial de interface universidade-empresa, procurando novos 

associados, e contribua para a estratégia e atividades de criação do hub de inovação 

(referido em 5.3.3), integrando outras áreas de investigação, além das existentes. 

Madan Parque 

O Madan Parque constitui uma infraestrutura dedicada a alojar start-ups e spin-offs que 

resultem da investigação e das tecnologias desenvolvidas na Escola. O crescente interesse, 

de estudantes e investigadores pelo empreendedorismo, indicia que o Madan Parque possa 

vir a ter mais solicitações no âmbito da incubação, da mentoria e do coaching para apoiar 

os jovens empreendedores. Consequentemente, será de equacionar a viabilidade do seu 

crescimento e consolidação, apetrechando-o com os meios técnicos necessários. Neste 

âmbito, também será de estudar a possibilidade de abrir a incubadora a outras entidades, 

nomeadamente, unidades orgânicas da UNL, outras escolas da região e centros de 

emprego, intensificando as relações com a Câmara Municipal de Almada e obter maior 

concentração de massa crítica para racionalizar custos de funcionamento. É sabido que a 

operação do Madan Parque é particularmente afetada pela enorme dívida à banca, pelo 

que será necessário procurar uma solução baseada na cedência de espaço a uma 

organização ou empresa que ajude a baixar drasticamente o valor da divida. 

NOVA.ID.FCT 

Enquanto entidade de apoio à gestão dos projetos de investigação e de prestação de 

serviços, a NOVA.ID.FCT ampliou a sua atividade de forma acelerada, dando resposta às 

necessidades da Escola. Contudo, os atuais problemas de tesouraria, que têm provocado 

graves atrasos na execução dos projetos, aconselham prudência no seu modelo de gestão. 

Dada a natureza da NOVA.ID.FCT, enquanto associação, a sua estratégia de 

desenvolvimento terá que ser discutida com os membros que a compõem. Será necessário 

analisar as características específicas do negócio, com vista a uma possível restruturação do 

modelo de gestão, e estudar cenários para o seu desenvolvimento (por ex.: enfoque em 

áreas científicas específicas, enfoque em prestação de serviços não científicos, integração 

do negócio na própria FCT ou eventual fusão com o UNINOVA, entre outros). 

5.4.5 Relações com a Universidade Nova de Lisboa 

Sendo a maior unidade orgânica da UNL, a FCT NOVA cresceu aceleradamente, centrada 

nas ciências e nas tecnologias, constituindo, atualmente, um grande universo de áreas 

científicas, apesar de algumas apresentarem uma dimensão limitada, quando comparadas 

com outras escolas. As interações com outras unidades orgânicas da UNL podem ajudar a 
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criar sinergias sendo necessário estreitar o relacionamento, quer ao nível da investigação, 

quer do ensino (com especial enfoque nas unidades curriculares de competências 

transversais e soft skills).  

Esse estreitar de relações pode mesmo ser particularmente crítico em áreas como a saúde 

onde a FCT NOVA tem competências de investigação e desenvolvimento de novos 

materiais, novos produtos ou processos para os sistemas de saúde. Outras áreas, como a 

internacionalização ou a valorização estratégica poderão ser muito beneficiadas com a 

experiência de outras unidades orgânicas. Por outro lado, a experiência da FCT NOVA nas 

áreas do Empreendedorismo e da Transferência de Tecnologia, pode igualmente potenciar 

maior ligação às outras unidades, traduzindo-se em ganho para todos. 

Ao nível da gestão é importante concertar a estratégia de posicionamento da Marca e plano 

de comunicação e marketing com os órgãos da Universidade de forma a estimular a 

promoção das nossas competências e alcançar resultados mais robustos e céleres. 

É ainda importante identificar oportunidades de cooperação e alinhamento ao nível dos 

serviços nomeadamente nos que constituem serviços de apoio ao ensino e investigação. 

O estatuto de Fundação da UNL 

A passagem da Universidade ao estatuto fundacional oferece algumas características que, 

se bem interpretadas, poderão potenciar o aumento da produtividade dos serviços, 

nomeadamente no que respeita à implementação do sistema integrado de informação, à 

gestão do sistema da qualidade, à redução da burocracia (por exemplo na simplificação dos 

processos de compra) ou à regularização dos processos de contratação de pessoas 

devidamente qualificadas para apoio aos serviços. 

5.4.6 Relação com o Conselho da Faculdade  

O Conselho da Faculdade, enquanto Órgão de Governo, deverá desenvolver um papel 

fundamental, como garante de que o Plano de Ação, que for aprovado, será efetivamente 

concretizado, discutindo eventuais alterações ou adaptações sempre que necessário.  

A constituição do Conselho da Faculdade contou com grande mobilização de todos, 

evidenciando que a Escola está viva e interessada no seu Governo. Espero poder trabalhar 

com o Conselho, de forma livre e participativa, de espírito aberto e sem preconceitos, 

procurando as melhores e mais inovadoras soluções para o Governo da FCT. Sendo um 

órgão de representação de docentes e estudantes, também espero que, 

independentemente das iniciativas do Diretor nesse sentido, possa propor outras iniciativas 

de interesse para a Escola.  
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Uma das primeiras tarefas do Conselho será a adaptação dos Estatutos da FCT aos da 

Universidade Nova de Lisboa. A necessidade de realizar esta adaptação será certamente 

aproveitada para rever aspetos fundamentais para o modelo de governação da Escola (sem 

prejuízo de outros que surjam no Conselho), nomeadamente: 

 Alargar a representação e a participação no Conselho da Faculdade aos não 

docentes; 

 Descentralizar a cadeia de responsabilidades com um modelo de decisão partilhada, 

ouvindo as partes interessadas, prevendo a possibilidade de eleição para os vários 

órgãos da Faculdade, abrangendo, entre outros, os Conselhos de Departamento e 

do seu Presidente. 

Prestar contas e ouvir o Conselho da FCT em assuntos decisivos e estratégicos constitui uma 

responsabilidade do Diretor, o qual contará com o apoio crítico e interessado do Conselho 

para transformar a Escola, pois a participação e o envolvimento da comunidade académica, 

no modelo de gestão que preconizo, promoverão a coesão e a inclusão para ultrapassar os 

desafios do futuro. 
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5.5 RESPEITO PELAS PESSOAS 

A FCT NOVA, enquanto entidade educativa, além de proporcionar o ensino e a investigação, 

deve fazê-lo em ambiente que promova a cidadania ativa dos seus membros (estudantes, 

docentes, investigadores e não docentes), garantindo o respeito pelas pessoas e 

contribuindo para uma melhor sociedade. 

Sendo o resultado das relações entre as pessoas que dela fazem parte, é urgente trabalhar 

continuamente a sua interação, quebrando barreiras departamentais e acompanhando a 

transformação da cultura organizacional da Escola, tornando-a mais aberta, inclusiva e 

promovendo a participação ativa dos seus membros. 

A Escola deve formar e criar líderes para o mundo exterior, mas também deve formar e criar 

os seus próprios líderes apostando na sua profissionalização. 

A sensibilização para as melhores práticas de liderança a todos os dirigentes ou interessados 

(docentes ou não-docentes) constituirá um ingrediente de base para a criação de um 

ambiente de trabalho mais estimulante, facilitando a descoberta e promoção de talentos 

(muitas vezes “escondidos” entre as paredes dos seus gabinetes ou laboratórios). 

A promoção das pessoas talentosas deverá ser seguida de uma política de aposta no mérito, 

alocando recursos diferenciados às pessoas que realmente merecem, a definir pelos 

próprios, mas seguindo princípios claros e conhecidos de todos. 

5.5.1 Estudantes 

O estudante é a razão de ser da Escola e, para que esta desenvolva adequadamente o seu 

processo de ensino, há que compreender a sua mentalidade e as suas expectativas, desde 

que é estabelecido o primeiro contacto. O estudante quer em termos individuais, quer 

coletivos, deve ser ouvido, de forma a perceber-se claramente quais as inovações a 

introduzir nos processos de ensino, para melhor captar a sua atenção e motivação. 

O processo de ensino, por vezes, pode parecer não ter sido desenhado para responder às 

necessidades práticas da sociedade, mas o conhecimento também deve ser considerado 

como um valor intrínseco, independente de razões práticas ou económicas. Este conflito, 

particularmente sentido pelos estudantes, em conjugação com a transformação social e 

tecnológica em curso, justifica a redefinição de novos objetivos e métodos. 

A Escola deve procurar um equilíbrio entre o ensino formal e a adoção de outros meios 

(eventualmente externos), promovendo um ambiente propício à descoberta e à iniciativa 

pelos próprios estudantes. Os aspetos diferenciadores da Escola deverão ser reconhecidos 

e desenvolvidos, pois são estes que fazem com que os estudantes nos procurem. 
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Para o efeito será determinante dinamizar as estruturas (comissões pedagógicas, núcleos 

de estudantes, entre outras) que viabilizem uma maior aproximação aos estudantes, 

nomeadamente: 

 Manter uma relação de proximidade com a Associação de Estudantes, não só como 

órgão de representação dos alunos da escola no sentido de auscultar necessidades 

e desafios desta comunidade, mas também no sentido de apoiar as atividades 

culturais, desportivas e cívicas desenvolvidas por esta Associação e pelos Núcleos 

de estudantes, e que são de extrema relevância para o desenvolvimento das suas 

competências. 

 Reforçar o papel dos Núcleos Pedagógicos, disponibilizando espaço e apoio dentro 

dos departamentos e promovendo uma maior interação com a coordenação dos 

cursos e com as respetivas comissões pedagógicas. 

 Estudar a viabilidade de criação da figura de tutor (poderá ser de turma ou de 

grupo), com o objetivo de desenvolver laços de relacionamento com os estudantes 

enquanto frequentam o primeiro ciclo, que é o mais crítico; o contacto com 

matérias da especialidade, que só acontecerá mais tarde, atenuará esse problema. 

 Estudar a viabilidade do desdobramento das coordenações de cursos (entre 

licenciaturas, mestrados e dentro dos mestrados integrados) ou mesmo entre anos, 

de forma a intensificar a aproximação aos estudantes. 

 Melhorar as condições de estudo nos departamentos e reforçar o apoio de 

atividades de promoção da melhoria geral da qualidade de vida no Campus. 

 Capacitar e ampliar o serviço de Acompanhamento ao Estudante e ao Diplomado 

para que este possa acompanhar os estudantes, desde o dia da sua entrada na 

faculdade até ao dia em que passam a ser da comunidade dos Alumni, no desenho 

da sua carreira profissional de acordo com o perfil pessoal de cada estudante. 

5.5.2 Recrutamento e Gestão das Pessoas 

Passados 40 anos da sua criação, a Escola começa a sentir os efeitos do envelhecimento do 

seu pessoal, o que é particularmente notório entre o pessoal docente. Sendo um processo 

natural, há que definir uma estratégia para os próximos anos, sendo de prever grandes 

necessidades, quer ao nível da contratação de novas pessoas, quer na sua retenção e 

promoção. 

Por outro lado, quando nos comparamos com as grandes escolas de tecnologia a nível 

internacional deparamos com uma situação dramática: a FCT apresenta uma relação 

estudantes/docente que chega a ser 5 vezes maior. Reduzir este valor constitui um objetivo 
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a perseguir, o que poderá ser conseguido reduzindo o número de estudantes ou 

aumentando o número de docentes. 

A redução do número de estudantes não se afigura muito fácil, apesar de o MCTES poder 

dar uma “ajuda” nos próximos 2 anos, pois impôs uma redução obrigatória de 10% nos 

ingressos de novos estudantes. Quanto ao aumento do número de docentes poderá haver 

mais flexibilidade, mas para a sua execução será necessário aumentarmos de forma 

significativa as receitas, para suportar os respetivos custos com a sua contratação. Esta 

estratégia implicará o incremento da prestação de serviços ao nível da formação avançada 

e da investigação aplicada como meios complementares para o aumento das receitas. 

A estratégia a adotar neste domínio considerará os seguintes elementos principais: 

 Recrutar e reter pessoas de alto calibre a nível nacional e internacional, 

 Selecionar pessoas com perfis profissionais diversificados em áreas “novas”, 

 Desenvolver uma política de gestão das pessoas orientada para o aumento da sua 

eficácia e contribuição para os objetivos da Escola, incluindo mecanismos de prémio 

ao mérito. 

Será necessário fazer um inventário das aposentações previsíveis a curto-médio prazo e das 

necessidades em termos de recrutamento e promoções, pelos departamentos e serviços. 

Este processo deverá ser discutido e analisado pelos vários órgãos da Escola, com vista a 

definir prioridades, para poder ser implementado. 

Docentes 

Para a identificação das necessidades de pessoal docente, deverá ser constituída uma 

comissão que analisará todos os cursos, ouvindo presidentes de departamento, 

coordenadores de curso, comissões pedagógicas e estudantes (entre outros), recorrendo a 

mecanismos diversos (por ex. visitas às salas de aula ou laboratórios para verificação de 

horários, número de estudantes por turma, número de horas por aula/semestre), de forma 

a ter uma imagem real da situação. Esta comissão elaborará um relatório que deverá ser 

validado com cada Departamento, a partir do qual se tomarão as decisões de 

dimensionamento das necessidades docentes, na forma de um plano plurianual, que deverá 

ser revisto sistematicamente numa base anual. 

Para o efeito, também deverá ser definido qual o tempo médio que os docentes deverão 

lecionar, sendo de considerar o “perfil do docente”, em função das vertentes “mais ensino”, 

“mais investigação” ou “mais divulgação”, reconhecendo que poderá haver pessoas com 

vocação ou motivação mais acentuada para certas atividades. A definição destes perfis 

deverá ser considerada nos processos de promoção dos docentes. 
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Investigadores 

É previsível que, aproveitando as iniciativas recentes do MCTES, venha a haver um conjunto 

significativo de investigadores e, como tal, torna-se urgente, criar uma carreira específica, 

que possa constituir uma mais-valia para a melhoria da capacidade de investigação.  

Espera-se que esta carreira possa ser autónoma da carreira docente, com estruturas e 

capacidade de financiamento próprias, em articulação com os centros de investigação, 

respondendo à estratégia da Escola, no sentido de fornecer serviços de alto valor 

acrescentado à comunidade. 

Não docentes e não investigadores 

O recrutamento de novos colaboradores deverá obedecer ao princípio de dotar a 

organização de maior capacidade técnica, sendo de privilegiar a contratação de pessoas 

formadas, que revelam um elevado nível de autonomia para executar ou ajudar a executar 

os objetivos da Escola. 

Acolhimento 

A necessidade de rejuvenescimento, através da contratação de jovens com elevado 

potencial, requer a sistematização dos processos de acolhimento para ambientar, ao mais 

cedo, os novos contratados, à estratégia e objetivos da Escola, dotando a Divisão de 

Recursos Humanos dos meios adequados para esse objetivo. 

Além da estratégia e objetivos da Escola, aos novos contratados deve ser dado 

conhecimento do que se espera deles, assim como dar-lhes acesso aos requisitos de 

evolução na carreira. 

5.5.3 Desenvolvimento da carreira profissional 

A criação de um ambiente de trabalho estimulante depende em larga medida das 

expetativas de desenvolvimento da carreira profissional e das possibilidades de acesso a 

formação profissional. 

Docentes e investigadores 

A carreira docente universitária é das poucas em que a formação profissional não constitui 

um elemento mandatório para a avaliação e a progressão na carreira. Paradoxalmente, 

todas as organizações devem realizar um levantamento das necessidades de formação do 

seu pessoal e desenvolver o respetivo plano de formação anual, mas no que respeita aos 

docentes isso não tem sido evidente. Normalmente, cabe ao próprio identificar as suas 

necessidades e as fontes de financiamento, e candidatar-se para o efeito. 



 
 

 

  

48 | 56 Candidatura a Diretor da FCT- UNL 

 Virgílio Cruz Machado 

 

Sendo de admitir que muitos dos docentes não tiveram formação em pedagogia, a Escola 

deve proporcionar formação, não só nesta área, mas também nos domínios da gestão de 

projetos científicos, da gestão e liderança (de departamentos, centros de investigação e 

serviços), do estímulo à criatividade e geração de ideias, do empreendedorismo, das 

plataformas e ferramentas de apoio ao ensino, bem como do desenvolvimento de 

competências de investigação, entre outros. 

No início da carreira, deverão ser dadas condições para que os recém-recrutados possam 

desempenhar adequadamente as suas funções, proporcionando acesso a coaching por 

colegas seniores e cursos de formação em pedagogia, limitando o número máximo de UCs 

e/ou horas de docência por semana e disponibilizando mais tempo para preparação de 

aulas e atendimento aos estudantes. Na mesma lógica deverá ser disponibilizado um 

orçamento para as suas atividades de investigação (ver 5.4.3). 

Tipicamente, a progressão na carreira universitária é muito lenta. Por um lado, as posições 

profissionais são poucas – apenas duas (Associado e Catedrático) – e, por outro, estão 

sujeitas à abertura de vagas, o que depende de disponibilidade orçamental.  

Para acelerar este processo é de implementar um processo em que o próprio poderá 

propor-se a concurso para progressão na carreira, no momento que lhe convier, mediante 

um determinado conjunto de condições, entre as quais deverão constar pareceres de 

personalidades internacionais reconhecidas, como já se pratica em várias escolas de 

renome mundial. 

Não docentes e não investigadores 

O respeito pelas pessoas passa também pela aposta na formação e desenvolvimento de 

competências do pessoal dos serviços, independentemente do seu nível de qualificação, 

devendo ser dirigida para a utilização de ferramentas colaborativas de apoio à 

produtividade dos serviços e departamentos e à sensibilização para a qualidade dos serviços 

prestados, num enquadramento de resposta aos objetivos da Escola. 

Neste domínio, torna-se importante fazer um levantamento das funções executadas por 

estas pessoas, pois há evidências de conteúdos de trabalho iguais ou similares, mas que 

correspondem a carreiras e posições remuneratórias diferentes, o que pode ser 

considerado injusto e tem repercussões na motivação. Principalmente nesta categoria de 

pessoal é importante combater o emprego precário e afinar o processo de avaliação e 

reconhecimento do seu desempenho. 

5.5.4 Acompanhamento do Ex-Aluno 

O sucesso da Escola depende, também, da capacidade de se manter em contacto com os 

seus ex-alunos com o objetivo de perceber o que ele pensa enquanto recém-licenciado (há 
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menos de dois anos) ou quando já tem alguma senioridade (após dez anos poderá ter uma 

posição de direção e após vinte uma posição de administração). A existência de um 

acompanhamento formal e sistemático dos ex-alunos permitirá perceber melhor as suas 

necessidades de formação ao longo da vida, o que cria oportunidades para desenvolver 

novos programas de estudo e de formação.  

Por outro lado, à medida que a pessoa vai progredindo na sua profissão, vai influenciando 

e promovendo os programas da Escola entre os seus colegas de forma a valorizarem a sua 

carreira profissional com formação específica; mais tarde, quando tiverem uma posição 

hierárquica mais elevada, poderão mesmo contratar programas de formação específicos 

para as necessidades da organização.  

O acompanhamento do ex-aluno promove efeitos, não só ao nível da prestação de serviços 

especializados de formação, mas também de serviços de investigação aplicada, pelo que as 

ações a desenvolver neste âmbito terão natureza integradora. Conhecer melhor as 

necessidades da organização que integra o ex-aluno será essencial para fechar o ciclo de 

ligação da Escola ao exterior. 

Para o efeito será determinante sistematizar o relançamento de iniciativas que viabilizem 

uma maior aproximação aos ex-alunos, nomeadamente: 

 Criar ao nível departamental comissões de ex-alunos (com vários níveis de 

experiência/antiguidade) com a função de advisory board, que possam reunir 

periodicamente com a sua comissão executiva, 

 Organizar seminários anuais dirigidos aos ex-alunos para os ouvir e mostrar os 

principais resultados ou iniciativas realizadas pelos Departamentos,  

 Organizar base de dados com os contactos de ex-alunos, fornecendo o seu acesso 

aos Departamentos,  

 Criar um espaço para um Clube de ex-alunos com condições de reunião para 

encontros, envolvendo a Associação dos Antigos Alunos, 

 Reativar o Gabinete de Alumni e Fundraising. 

5.5.5 A vida no Campus - Infraestruturas 

Melhorar a vida no Campus constitui um objetivo estratégico da Escola desde que foi criada. 

Iniciativas como o Campus Verde, o aumento da capacidade de residências para estudantes 

e visitantes, a melhoria das infraestruturas desportivas e culturais deverão ser reforçadas 

de forma a promover um ambiente de networking, propicio ao envolvimento em iniciativas 

atrativas para a comunidade, sejam de natureza técnico científica ou sociocultural. 
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Passados 40 anos torna-se imperativo realizar a requalificação de algumas estruturas e 

manutenção de edifícios, mas também há que investir em áreas de valor, nomeadamente 

em novas infraestruturas que serão determinantes para o sucesso a médio e longo prazo. 

O investimento em infraestruturas promoverá novas e/ou melhoradas formas de trabalho, 

aumento da eficiência, melhoria de oportunidades de trabalho interdisciplinar ou, 

eventualmente, a transformação de espaços inadequados. As decisões sobre estas matérias 

dependem das possibilidades de financiamento a obter e, como tal, requerem análises de 

custo-benefício aprofundadas e discussões, tão alargadas quanto possível, de forma a 

garantir o envolvimento da Escola. 

Sabemos que, de acordo com a execução orçamental do último ano disponível (2016), o 

orçamento geral do Estado em conjunto com as propinas, cobriram 86% dos custos totais 

da Escola. Os investimentos, considerados neste plano de ação, requerem financiamentos 

de outras proveniências, nomeadamente através do incremento da prestação de serviços e 

de financiamento público (prevê-se que o Estado aumente o investimento para estimular a 

economia) e privado (é previsível que entidades privadas tenham interesse em se associar 

à Escola, por motivos relacionados com investigação e desenvolvimento de novos produtos, 

mecenato ou mesmo por interesses do negócio e de marketing).  

Para algumas das iniciativas propostas serão estudados modelos baseados em regimes de 

concessão ou similares (investimento por entidades externas no espaço físico do Campus), 

tal como já se pratica com algumas atividades, para as quais a Escola não tem vocação, nem 

recursos, para as gerir.  

Ações de requalificação e manutenção  

Muitos dos edifícios existentes requerem ações de requalificação e manutenção urgentes, 

com vista a garantir condições adequadas de trabalho, sendo necessário fazer um 

levantamento exaustivo dessa situação, com vista a estabelecer um plano de intervenções. 

Algumas dessas ações são bem conhecidas, sendo de destacar o arranjo de infiltrações, o 

tratamento do ar, a climatização ou a pintura de edifícios, entre outros. 

Infraestrutura de IT 

Investir em tecnologias de informação e comunicação permite aumentar a capacidade da 

comunidade académica para interagir e colaborar com outros e com parceiros a nível 

mundial. A FCT NOVA deverá ser líder na utilização destas tecnologias, sendo urgente 

estender a tecnologia wi-fi a todos os “cantos” da Escola e apostar no desenvolvimento de 

aplicações inovadoras para tirar partido da sua utilização, quer no ensino, quer na 

investigação. O investimento nesta área permitirá a operacionalização do conceito de Smart 

campus e, por conseguinte, obter benefícios a vários níveis, nomeadamente, qualidade de 

vida no campus, acesso à informação, melhoria na aprendizagem, melhorias nos processos 

administrativos, imagem da Escola. 
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Hub de Inovação 

Com a criação e desenvolvimento do hub de inovação (ver 5.3.3), pretende-se obter 

condições excecionais de trabalho colaborativo para promover a investigação e projetar a 

sua qualidade e visibilidade a nível internacional. Associado à imagem de smart campus, o 

hub poderá vir a constituir um conceito de demonstração de várias tecnologias em que a 

Escola deverá ser reconhecida. Por exemplo, a capacidade de desenhar um smart building, 

com sustentabilidade em todas as dimensões (eficiência energética, consumo, emissões, …) 

será com certeza uma excelente imagem de uma Escola moderna, que demonstra a sua 

capacidade científica e projeta e realiza a sua tecnologia. 

Complexo de congressos 

Vários docentes têm organizado conferências internacionais e têm deparado com diversos 

problemas de caráter logístico que inviabilizam a sua localização nas instalações da FCT 

NOVA. Este problema leva os organizadores a optarem por não as organizar ou fazerem-no 

em outros locais. Apesar do grande desenvolvimento das infraestruturas ainda não 

dispomos de espaço condigno para receber conferências com alguma dimensão. Este 

aspeto influencia de forma significativa a internacionalização da Escola. Uma receção 

adequada dos visitantes é essencial para mostrar o nosso potencial e acelerar futuras 

colaborações, quer na elaboração de propostas a projetos internacionais, quer na 

atratividade de estudantes estrangeiros. A dimensão da Escola justifica o investimento em 

instalações condignas para receber conferências internacionais e outras iniciativas similares 

(seminários ou cursos “ao longo da vida”). Para o efeito, seria desejável, aproveitando o 

Grande Auditório, acrescentar um conjunto de salas de apoio a sessões paralelas, 

necessárias nas conferências. 

Instalações hoteleiras 

Para apoio ao centro de congressos seria interessante que a Escola pudesse equacionar e 

viabilizar a construção de um hotel de apoio aos visitantes que recebemos, incluindo 

serviços de residência universitária e aumentando substancialmente a capacidade de 

alojamento de estudantes. É de prever o aumento crescente de estudantes estrangeiros 

que procuram a Escola e, mesmo, de nacionais que vivem em apartamentos particulares, 

por vezes com condições pouco adequadas. Desta forma também se promoveria a criação 

de um ambiente académico e cultural mais intenso, criando “mais vida” no campus. 

Associação de Estudantes 

A intervenção da associação de estudantes e dos seus núcleos na vida desportiva e cultural 

da Escola tem sofrido um crescimento acelerado ao longo dos anos, sendo importante a 

criação de infraestruturas adequadas à sua expansão, com salas específicas, em número 

suficiente para os vários núcleos, e contando com uma grande “ball room” onde pudessem 

ser organizadas as suas festas. 
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5.5.6 A vida no Campus – Cultura, Desporto e Cidadania 

A vida no campus também passa por abrir as portas à comunidade sendo de promover, em 

articulação com a Câmara Municipal de Almada, a Escola como uma entidade a incluir no 

roteiro cultural da região, apostando na criação de motivos de interesse para o cidadão 

comum a visitar. Além da Biblioteca e das inúmeras realizações que tem proporcionado, são 

várias as iniciativas, que com pouco investimento e algum voluntarismo se propõem: 

Museu Ciência & Arte 

Ao longo do tempo a Escola acumulou um acervo de equipamentos, montagens 

experimentais, objetos e outras “coisas”, que muitas vezes são colocados em armazéns, 

porque não há coragem de os colocar no lixo e não há local próprio para os mostrar, mas 

se bem organizados, poderiam dar uma interessante ilustração dos desenvolvimentos 

tecnológicos que aqui foram realizados. A criação de um museu, que mostrasse estes 

aspetos poderia ser um fator de atração da comunidade e, por arrastamento, de visibilidade 

da escola na comunidade, passando a mensagem que a ciência e a tecnologia não dizem 

respeito apenas à compreensão dos materiais e à sua transformação, mas têm implicações 

com outros aspetos mais imateriais ao nível do pensamento e da arte. A integração entre a 

ciência e a arte seria o fator distintivo deste museu. 

Complexo desportivo 

A requalificação do complexo desportivo com vista a criar condições adequadas à sua 

prática permitirá, na linha do que se referiu anteriormente, disponibilizá-lo à comunidade 

exterior e, assim, viabilizar a sua rentabilização. A necessidade de investimento na 

requalificação e ampliação poderá justificar a criação de uma parceria com privados com 

vista à exploração em regime de concessão ou outro.  

Academia de Antigos Professores 

Muitos professores já se jubilaram ou aposentaram e muitos deles ainda mantêm ou 

gostariam de manter uma ligação à Escola. Neste sentido, assim como já temos uma 

Associação de Antigos Alunos, também seria interessante promover uma Academia de 

Antigos Professores. Estes professores encontram-se, de certa forma, isolados mas, se 

forem criadas condições, poderão vir a constituir uma comunidade organizada e muito útil, 

pois os seus conhecimentos aliados à sua disponibilidade poderão contribuir para a reflexão 

sobre temas diversificados do seu interesse e assim abrir outras portas. 

Edifício para a creche 

As instalações da creche deverão, igualmente, ser objeto de requalificação ou mesmo de 

construção de um novo espaço. 
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6.  
LIDERANÇA E EQUIPA DE GESTÃO 

A promoção da capacidade de liderança e da gestão de equipas multidisciplinares constituem 
fatores de sucesso que procurarei fomentar entre docentes, investigadores e não-docentes. 

6.1 LIDERANÇA  

A liderança pode ser interpretada e executada de muitas formas diferentes. A minha visão 

interpreta-a no sentido de ajudar as pessoas a realizar os seus sonhos. O meu modelo 

baseia-se na liderança pelo exemplo e na descentralização da tomada de decisão, 

envolvendo as pessoas nos processos de decisão, conhecendo as suas ideias e procurando 

soluções em conjunto. O desenvolvimento de um espírito de liderança na FCT NOVA, 

criando condições para o alargamento do conceito à organização e o surgimento de 

mentalidades abertas à inovação será uma mensagem constante na estratégia de gestão 

das pessoas.  

6.2 EQUIPA DE GESTÃO 

A dimensão, que a Escola já atingiu, justifica uma maior dedicação e profissionalização da 

sua gestão operacional. Além das áreas relativas às eventuais atribuições do Administrador 

(Gestão de Recursos Humanos, Administrativa e Financeira) e das áreas geridas 

normalmente pelos Subdiretores (Assuntos Académicos e Pedagógicos, Investigação e 

Gestão Científica, Tecnologias e Sistemas de Informação), será necessário reorganizar áreas 

de primordial importância, para a implementação deste Plano da Ação. 

O alargamento da equipa de gestão às áreas de Internacionalização, Empreendedorismo e 

Transferência de Tecnologia, Comunicação e Imagem, e Instalações e Equipamentos, 

permitirá uma maior capacidade de gestão, prevendo-se uma equipa de gestão com 6 

Subdiretores. 
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7.  
CONCLUSÃO 

Este Plano de Ação assenta numa Visão que pretendo que esteja sempre presente no espírito da 
comunidade FCT: Excelentes na preparação de líderes em ciência e tecnologia. 

Para atingir esta visão tenho consciência que todos os formatos de colaboração de sucesso 
constituem uma relação win-win, pelo que necessitamos de nos aproximar e compreender o 
contexto e operações de outras entidades, construir relações de confiança e alavancar as já 
existentes entre docentes e investigadores e respectivos pares de outras instituições. É essencial 
que a Escola alargue o seu impacto na Sociedade, procurando desenvolver, em parceria com 
empresas, organizações públicas e ONGs, a valorização económica e social do seu conhecimento 
científico e tecnológico, transmitindo o conhecimento aqui gerado à sociedade em geral. 

O presente programa de ações suporta uma estratégia que se define pelas apostas no 
Posicionamento e Internacionalização da marca FCT, tanto ao nível do ensino como da investigação, 
pelo potenciar da Cultura Organizacional já existente, através do Respeito e Foco nas Pessoas que 
constituem esta comunidade, através de um sistema de Gestão Transparente e Descentralizada, que 
acredito serem os ingredientes ideais para unir e criar asas ao potencial da Escola. Este sistema 
pressupõe um trabalho continuo de incentivo à motivação, ao reconhecimento do talento e ao 
mérito de todos os intervenientes. 

Acredito poder oferecer à escola uma combinação da minha experiência académica com a 
experiência de gestão de outras organizações, que apesar de terem modelos, missão e objetivos 
diferentes dos de uma instituição académica, são construídas pelas mesmas bases – o seu potencial 
humano. 

Só juntos conseguiremos construir o desejado reconhecimento e competitividade, pelo que as 
propostas apresentadas assentam em pilares formados pela inclusão e colaboração entre o nosso 
maior potencial: as pessoas. 

 

 

 

A próxima e ultima página - em branco - não é um erro! 

Ela servirá para a escrevermos juntos...pois só juntos poderemos repensar, idear e implementar 

ações estratégicas rumo ao crescimento 

 

Vamos a isto? 
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