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Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT), da Universidade Nova de Lisboa (UNL) comemorou a 27 de Setembro, 40 anos 
da licenciatura de Engenharia do Ambiente.
A sessão de comemoração decorreu no Grande Auditório FCT, no Monte de Caparica. 
Na sessão de abertura, Fernando Santana, Director da FCT Nova, referiu que «valeu a pena formar até hoje 2000 engenhei-
ros do Ambiente», acrescentando que «a Faculdade rejubila de orgulho com o sucesso dos seus engenheiros do ambiente». 
O responsável sublinhou ainda os que foram protagonistas da licenciatura e que já faleceram, como o Professor Santos 
Oliveira.
Falou em seguida o ex-Presidente da Câmara Municipal de Almada, Joaquim Judas, que elogiou a reconstrução da Duna 
de S. João da Caparica, obra que teve como base a intervenção dos engenheiros do ambiente da Nova. O edil também 
sublinhou que «é importante para Almada que este departamento tenha sido criado no concelho». Fez alusão ainda à «im-
portância das cidades sustentáveis» e à «relação da escola com a sociedade e a comunidade».
’40 anos de Política de Ambiente em Portugal’ foi um documentário da autoria de Francisco Ferreira, professor do depar-
tamento, que exibiu pequenos depoimentos de praticamente todos os responsáveis políticos ligados ao Ambiente dos 
últimos 40 anos, desde Carlos Pimenta a João Matos Fernandes, passando por Carlos Borrego ou José Sócrates.
Viriato Soromenho-Marques, professor universitário e especialista em ambiente, faria depois uma síntese daquilo que de 
mais importante foi feito em Portugal na área do Ambiente, desde ainda antes do 25 de Abril de 1974, com a criação da 
CNA, até à actualidade, conjugando o ambiente em Portugal com aquilo que ia acontecendo a nível mundial do campo da 
sustentabilidade. Sublinhou que «temos razões para estarmos satisfeitos com o que tem sido feito, mas ainda falta muito 
para uma eficaz política ambiental».
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