
 

 

Professores e alunos da FCT NOVA produzem máscaras para 

hospitais  

 
● Cerca de 30 pessoas, entre professores e alunos, estão a produzir máscaras para os 

hospitais de Santa Maria, Cascais, Garcia de Orta e Vila Franca de Xira. 
 

● São 12 as máquinas impressoras que estão a trabalhar em contínuo; equipas de 2 
pessoas alternam turnos para gerir a produção 24h, 7 dias por semana.  

 

 

Lisboa, 25 de março de 2020 - A FCT NOVA - Faculdade de Ciências e Tecnologia da                 

Universidade Nova de Lisboa criou uma linha de montagem nas suas instalações e está a               

produzir máscaras viseiras (objeto que funciona como uma pala, utilizado para a proteção dos              

profissionais de saúde). Cerca de 30 pessoas (entre professores, alunos de doutoramento e de              

mestrado) estão envolvidas nesta produção que se faz sem parar, 24h/ dia e sete dias por                

semana, para responder às necessidades dos hospitais e profissionais de saúde portugueses            

que estão a lutar contra a pandemia do Covid-19.  

São necessárias duas horas para produzir cada máscara que pesa cerca de 30 gramas. Em               

condições ideais, esta linha de montagem é capaz de produzir cerca de uma centena de               

máscaras por dia. A iniciativa é do Departamento de Engenharia Mecânica e Industrial (DEMI),              

com a colaboração do FCT Fablab e as máscaras estão a ser produzidas numa sala de                

laboratório da faculdade.  

“São organizadas equipas de duas pessoas, por turnos, para supervisionar e monitorizar o              

processo de produção”, explica o professor e investigador da FCT Telmo Santos. Monitorizar o              

processo de produção significa ajustar os parâmetros de impressão em caso de necessidade,             

remover as peças no final da impressão, assegurar a alimentação das impressoras ou, até,              

solucionar eventuais problemas de software ou firmware dos equipamentos.  

A equipa de 30 pessoas mobilizadas para a iniciativa está responsável não só pela produção e                

montagem das viseiras como também pela centralização e gestão dos pedidos dos hospitais e              

por toda a logística de distribuição. Neste momento, a FCT Nova já recebeu pedidos dos               

hospitais de: Santa Maria, Cascais, Garcia de Orta e Vila Franca de Xira. Foram, ainda,               

contactados por um grupo de enfermeiros que distribuem por vários hospitais do Barreiro,             

Setúbal e Montijo.  

Vídeo da linha de montagem das máscaras viseiras.  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ULcVfuZym92CyW3JHhFJAKUmypcEIGON?usp=sharing


Ideias inovadoras e ventiladores 

Entretanto, em período de distanciamento social, a faculdade continua à procura de novas             

formas de manter o contacto e diálogo em comunidade. Acaba de lançar o Beyond COVID19,               

uma iniciativa que pretende trazer soluções reais – regionais, nacionais e internacionais –             

para os desafios criados pela pandemia. O projeto é dirigido à comunidade académica             

portuguesa e convida a pensar o impacto do Covid-19 nas grandes áreas da sociedade como a                

economia, a educação e a saúde.  

O programa é composto por cinco fases: a inspiração, a criação de ideias, a submissão e                

seleção, a prototipagem e, finalmente, o teste e aperfeiçoamento. Decorre agora a fase de              

criação de ideias e, brevemente, será a submissão e seleção (até 27 de Março). As dez ideias                 

mais votadas serão seleccionadas para logo avançarem para a construção de um protótipo             

chegando, finalmente, à última fase: a de aplicação ao mercado e indivíduos reais.  

Todos estão convidados a participar no desafio de inovação, partilhando ideias e opiniões.             

Toda a atividade terá lugar neste espaço: https://www.reddit.com/r/BeyondCovid19/.  

A FCT está, ainda, a apoiar o #ProjectOpenAir que, lançado pelo neurocientista João             

Nascimento, pretende ajudar a travar a escalada mundial do Covid-19, ao criar ventiladores             

possíveis de fabricar localmente e em massa. Foi deste projeto que surgiu a plataforma              

vent2life.eu, que permite a várias entidades (públicas ou privadas, da indústria ao ensino),             

identificar ventiladores que não estejam a ser utilizados ou que precisem de reparação. A              

ideia é sinalizar o máximo número de equipamentos operacionais e reparar aqueles que for              

necessário. A plataforma resulta de um esforço conjunto da FCT NOVA, da Ordem dos              

Engenheiros Portugueses, do Instituto Superior de Engenharia do Porto e da Nova Medical             

School  e foi desenvolvida numa semana por uma equipa de voluntários da Outsystems.  

 

Sobre a FCT NOVA 

A FCT NOVA - Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, é uma das                 

principais faculdades de Engenharia, Ciências e Tecnologia de Portugal, reconhecida pelo seu            

caracter inovador, imerso num ecossistema empreendedor que se caracteriza pela forte           

ligação ao tecido empresarial e a sua comunidade de startups. Fundada em 1977, na zona da                

Caparica, o campus universitário é o maior do país, com 8500 estudantes, 500 docentes, 1090               

investigadores, 1180 projetos e 200 funcionários. O reconhecimento da sua oferta educativa            

traduz-se pelo preenchimento a 100% das vagas que oferece repercutido no índice de             

empregabilidade de 98%. O perfil diferenciador da FCT NOVA caracteriza-se também pela            

dinâmica e exigência do mercado de trabalho, valorizando a integração das soft skills na sua               

dimensão pedagógica, através do Perfil Curricular FCT NOVA.  

A FCT NOVA acolhe 16 centros de investigação reconhecidos pela Fundação para a Ciência e a                

Tecnologia. A qualidade cientifica reflete-se também na produção científica, com publicações           

no TOP 10 das principais revistas internacionais da especialidade, sendo o espaço de ensino              

português com maior concentração de laboratórios CoLABs e Bolsas European Research           

Council (ERC). O resultado desde desempenho é a integração da faculdade na prestigiada rede              



de universidades tecnológica CESAER e em consórcios com universidades europeias e dos EUA,             

desde a CMU à MIT.  

Além dos 15 hectares construídos, a FCT NOVA vai expandir para os 17 hectares restantes, uma                

expansão que incluiu a infraestrutura de ciência e tecnologia Madan Parque. Os planos de              

expansão demonstram que a FCT NOVA é uma escola orientada para o futuro, sempre baseada               

na investigação internacional de vanguarda.  

Mais informações no site da FCT NOVA: https://www.fct.unl.pt/pt-pt 

 


