
 

 

FCT NOVA debate o papel da inovação e do conhecimento no 

período pós-Covid-19 

 

● A sessão "Competências, Inovação e Conhecimento pós-Covid” realiza-se no dia 22 

de junho na FCT NOVA com a presença do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior. 

● O evento conta com a participação várias de entidades públicas e empresariais, 

académicas e instituições de investigação. 

 

Lisboa, 18 de junho de 2020 – O NOVA Laboratory for Computer Science and Informatics (NOVA 

LINCS) vai receber a sessão “Competências, Inovação e Conhecimento pós-Covid”, um debate 

que convida várias entidades públicas e empresariais, académicas e instituições de investigação 

a refletir sobre o papel central da inovação e do conhecimento, e em particular do contributo 

da digitalização e tecnologias associadas, na identificação e consolidação de abordagens e 

estratégias colaborativas para os desafios do período pós-Covid focados no skilling e re-skilling, 

empregabilidade, e na abordagens inovadoras ao trabalho. 

A sessão realiza-se no contexto da iniciativa “Skills 4 pós-Covid - Competências para o futuro” e 
terá lugar no dia 22 de junho, entre as 15h00 e as 17h00, na FCT NOVA, com a presença do 
Ministro da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor. 
 
O objetivo geral das várias sessões que têm vindo a ser organizadas, para além de da 
contribuição para a definição e desenvolvimento de linhas de ação “Skills 4 pós-Covid”, é 
estimular o diálogo e a partilha de boas práticas a nível nacional e internacional, permitindo dar 
escala a eventuais projetos inovadores, dando também oportunidade para desenvolver e 
consolidar redes de parcerias institucionais a nível europeu. 
 
Será o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor a abrir a sessão e 

contará com a presença de atores do sector empresarial e público: como Paulo Rosado, CEO da 

OutSystems, Rodrigo Maia, CTO da Altran Portugal, Mariana Leitão Marques, coordenadora do 

SNS24, e Miguel Cabrita, Secretário de Estado do Emprego e João Couvaneiro, vice-presidente 

da Câmara Municipal de Almada. 

 

Documento base da iniciativa Skills 4 pós-Covid:  

https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=3aff440a-b223-4a59-9cef-

1275a1952ae6 

 

https://nova-lincs.di.fct.unl.pt/


Sobre o NOVA LINCS 

O NOVA LINCS - Laboratory for Computer Science and Informatics - é uma unidade de 

investigação líder na área da Ciência e Engenharia Informática, associada ao Departamento de 

Informática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA de Lisboa (FCT NOVA). 

A missão do NOVA LINCS é desenvolver investigação científica de excelência em áreas chave da 

Informática, contribuir para programas de educação avançada, e partilhar conhecimento, 

resultados e inovação produzidos com os utilizadores e comunidades dentro da sociedade. 

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 

carácter inovador, imersa num ecossistema empreendedor que se caracteriza pela forte ligação 

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

Caparica, o campus universitário é o maior do país, com cerca de 8000 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 e é repercutido no índice 

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

resposta à 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 científica 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 deste desempenho é a integração da faculdade na prestigiada rede de 

universidades tecnológicas 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-se para os 17 hectares restantes, 

uma expansão que inclui 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 

numa investigação internacional de vanguarda.  

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

 

https://nova-lincs.di.fct.unl.pt/
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank

