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UMA ESCOLA ONDE SE CONSTRÓI O FUTURO 

A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA de Lisboa, fundada em 1977, 

tem como missão “a transmissão e difusão do conhecimento, da tecnologia e da cultura nas 

áreas da engenharia e da ciência, ao serviço do ser humano, com respeito por todos os seus 

direitos”. A Ciência, a compreensão do mundo que nos rodeia e a criação de novo 

conhecimento, e a Engenharia, com o uso desse conhecimento para o desenvolvimento de 

tecnologia e a construção de ferramentas, são, reconhecidamente, as peças fundamentais 

com que se Constrói o Futuro. 

 

Candidato-me ao cargo de Diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 

Nova de Lisboa, com um propósito: que a FCT NOVA seja reconhecida globalmente como uma 

comunidade de referência onde se Constrói o Futuro. 

Onde se constrói um futuro sustentável no desenvolvimento de Ciência com impacto em 

áreas fundamentais para enfrentar os desafios globais. 

Onde se constrói um futuro sustentável com inovação tecnológica e transferência de 

conhecimento com impacto na sociedade. 

Onde se constrói um futuro sustentável formando uma nova geração que irá, pelo mundo, 

continuar a construir o futuro. 

Entendo este desafio como o desiderato de toda uma comunidade. Uma comunidade de 

estudantes, docentes, investigadores e funcionários que colaboram, que criam e partilham 

conhecimento, que interagem, como comunidade, com a sociedade. Uma comunidade 

vibrante, entusiasmada e criativa, que se desenvolve num espaço de cultura e de liberdade. 

 

Nas suas mais de quatro décadas de vida, a FCT NOVA percorreu um longo caminho com 

resultados que todos reconhecem. É hoje uma Escola onde se faz ciência com impacto, com 

unidades de investigação de excelência, e com uma comunidade de docentes e investigadores 

reconhecidos nacional e internacionalmente. É uma Escola com interações com a sociedade 
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e com transferência de conhecimento. É uma Escola que atrai jovens para a sua oferta 

formativa. 

Mas, em especial nos últimos anos, deslaçou-se o espírito de comunidade que existia e 

esbateu-se a identidade própria da formação que oferecemos. O fantástico Campus da 

Caparica, com potencial para ter condições ímpares que o distingam de outras escolas 

concorrentes, está degradado. A comunidade, em especial dos investigadores, encontra-se 

numa situação de precariedade. Apesar de um número significativo de docentes ter 

merecidamente progredido, tal foi apenas consequência direta de várias medidas do 

Governo, sem existir uma política ou estratégia clara de carreira que permita manter os 

funcionários, docentes e não docentes, motivados e focados no desenvolvimento da Escola. 

O corpo docente está bastante envelhecido, sem que haja uma estratégia para o seu 

rejuvenescimento. Apesar do esforço dos funcionários não docentes, faltam serviços de 

apoio. Temos três entidades periféricas de transferência de tecnologia, sem uma definição 

clara dos seus propósitos, sem que se perceba quais as vantagens deste modelo fragmentado. 

 

Para sermos reconhecidos como uma Escola de referência onde se Constrói o Futuro, no atual 

contexto muito competitivo, nacional e internacionalmente, precisamos fazer mais. 

E precisamos fazer melhor! 

 

O objetivo a que me proponho, que será partilhado por toda a futura equipa de gestão, exige 

muito trabalho, competência, conhecimento e também uma grande capacidade de 

mobilização de toda a Escola. Este objetivo é declinado em cinco eixos que considero 

essenciais:  

Eixo 1. Proporcionar uma formação com qualidade, moderna, com uma marca identificável, 

que permita aos nossos estudantes tornarem-se atores globais da Construção do 

Futuro; 

Eixo 2. Dinamizar a produção de conhecimento científico com impacto, orientada para o 

desafio global da Construção de um Futuro Sustentável; 
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Eixo 3. Aumentar a participação da FCT NOVA na sociedade a nível regional, nacional e global; 

Eixo 4. Promover uma comunidade motivada e mobilizada; 

Eixo 5. Desenvolver um Campus aberto à região, com condições, moderno e adaptado a um 

ensino, investigação e inovação, focados na Construção do Futuro; 

 

Entrei pela primeira vez no Campus da FCT NOVA em Outubro de 1984, como caloiro da 

Licenciatura em Engenharia Informática. Aqui concluí a licenciatura, em 1989, e depois o 

doutoramento em Informática, em 1993. Depois de uns anos fora, voltei à FCT NOVA em 2000 

e desde então tenho sido um investigador empenhado em produzir conhecimento e um 

professor apaixonado por transmitir esse conhecimento aos nossos estudantes. Ao longo 

destes anos fui também coordenador da Licenciatura em Engenharia Informática, 

coordenador do Mestrado Europeu em Lógica Computacional, Presidente do Departamento 

de Informática, Diretor do Centro de Inteligência Artificial (CENTRIA) e, durante 6 anos, 

subdiretor da FCT NOVA. Há quatro anos aceitei o desafio, que me foi lançado pelo Reitor, de 

integrar a equipa reitoral da NOVA, primeiro como Pró-Reitor e, mais recentemente, como 

Vice-Reitor. 

Este percurso permite-me simultaneamente conhecer em detalhe os dossiers essenciais para 

o futuro da FCT NOVA e conhecer profundamente a Universidade onde a FCT NOVA se insere, 

e com quem precisa de colaborar de forma mais próxima e intensa. Permite-me também ter 

uma visão global e integrada dos seus desafios e das suas enormes potencialidades. 

 

Foi com base nesta experiência acumulada que decidi, há quase um ano, aquando das 

eleições para o Conselho da Faculdade, manifestar a minha disponibilidade para me vir a 

candidatar ao cargo de Diretor da FCT NOVA. Desde então tenho vindo a debater as ideias 

com vários stakeholders e a construir, com um grupo cada vez mais alargado de membros da 

comunidade da FCT NOVA e da sua envolvente, um programa de ação que garanta o caminho 

que todos ambicionamos para a Escola, tornando-a uma comunidade moderna e de 

referência onde se Constrói o Futuro. 
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Sou uma pessoa de diálogo e de consensos. Sou capaz de agregar vontades e pessoas e de 

constituir e liderar equipas. É com este espírito que formarei uma equipa executiva coesa 

para, em conjunto, enfrentarmos os desafios no próximo quadriénio, contando desde já nesta 

equipa com a colaboração do Professor José Paulo Santos que partilha comigo a visão do que 

deve ser a FCT NOVA. 

 

Servir a FCT NOVA, agora como seu Diretor, é um enorme desafio, que abraço com sentido 

de responsabilidade, com empenho e entusiasmo e para o qual darei o meu melhor nos 

próximos anos. 

 

 

 

 

José Júlio Alferes 

Maio de 2022 
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1 MISSÃO, VISÃO E EIXOS DE INTERVENÇÃO 

1.1 Missão 

O Artigo 5º dos Estatutos da FCT NOVA estabelece que: 

“A FCT NOVA tem como missão a transmissão e difusão do conhecimento, da tecnologia e da 

cultura nas áreas da engenharia e da ciência, ao serviço do ser humano, com respeito por 

todos os seus direitos.” 

 

Estabelece ainda que, na prossecução da sua missão, a FCT NOVA: proporciona formação 

científica e tecnológica aos seus estudantes; desenvolve conhecimento, estabelecendo 

estratégias consistentes de investigação, de desenvolvimento e de extensão; proporciona 

ações de formação contínua a profissionais; promove ações de disseminação de 

conhecimentos, de transferência e valorização tecnológica e de consultoria; visa uma 

contribuição ativa para o desenvolvimento científico, tecnológico, económico, social e cultural 

da região e do País; participa ativamente em ações internacionais de desenvolvimento de 

políticas relacionadas com a sua missão; estimula atividades científicas, tecnológicas, 

artísticas, culturais e desportivas e promove espaços de experimentação e de apoio ao 

desenvolvimento de competências e atitudes. 

 

Assumimos plenamente esta missão, num quadro de alinhamento estratégico com os 

valores, cultura e princípios que regem a Universidade NOVA de Lisboa, e com a missão 

acrescida de serviço público que decorre do facto de sermos uma instituição pública. 

 

Esta é uma missão que entendemos num contexto mais lato de contribuição para uma 

sociedade sustentável e baseada em conhecimento, através do desenvolvimento de uma 

comunidade de criação e partilha de conhecimento, orientada para o futuro e focada numa 

combinação interdisciplinar de Ciências e Engenharias.  
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É ainda uma missão alinhada com a “Estratégia Europeia para as Universidades”, 

recentemente definida pela Comissão Europeia1, que reconhece as Universidades como 

“faróis” para a cultura, resiliência e modo de vida europeu, baseado em valores de liberdade, 

democracia e bem-estar, e assente num modelo interdisciplinar, de mobilidade e de forte 

colaboração na educação e ciência no espaço europeu. 

 

1.2 Visão 

Ambicionamos a FCT NOVA como uma Escola moderna, com uma marca distintiva, 

reconhecida globalmente como uma comunidade de referência onde se Constrói o Futuro. 

 

Uma Escola que promove nos seus estudantes um espírito aberto e crítico e construtivo, de 

liberdade e autonomia que lhes permite, não só adaptarem-se a um mundo em constante 

mudança, mas torná-los protagonistas dessa mudança como atores da Construção do Futuro. 

 

Uma Escola onde o ensino, alicerçado numa formação sólida, é orientado para a resolução de 

problemas, tem uma forte exposição laboratorial e caminha, lado a lado, com a produção de 

conhecimento, promovida por uma investigação científica competitiva, com reconhecimento 

internacional, em áreas fundamentais para enfrentar os desafios globais. 

 

Uma Escola que, na resposta a esses desafios, é capaz de articular os saberes das várias áreas 

de Ciência e Engenharia, e integrá-los de forma ainda mais abrangente com outras áreas do 

conhecimento, em conjunto com toda a NOVA. Uma Escola que, desta forma, contribui para 

que a NOVA seja uma instituição de referência em atividades interdisciplinares. 

 

 

1https://education.ec.europa.eu/document/commission-communication-on-a-european-strategy-for-

universities 

https://education.ec.europa.eu/document/commission-communication-on-a-european-strategy-for-universities
https://education.ec.europa.eu/document/commission-communication-on-a-european-strategy-for-universities
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Uma Escola que é um motor de desenvolvimento da região de Almada se insere, integrada na 

comunidade metropolitana de Lisboa, e que se expande para o Mundo através das suas 

atividades de ensino, de investigação e de inovação.  

 

Uma Escola com serviços eficazes e eficientes, que permite que estudantes, docentes e 

investigadores se possam focar nas suas missões: aprender, ensinar e investigar. 

 

Uma Escola capaz de atrair e reter talento e em que todos, estudantes, funcionários, docentes 

e investigadores, possam progredir com base na excelência e no mérito do seu desempenho. 

 

Uma Escola sustentável com um ambiente inclusivo, vibrante e multicultural, onde apeteça 

ensinar, aprender, investigar, inovar, trabalhar. 

 

Uma Escola que, tal como a NOVA, é Global e Cívica. Global porque “o seu ensino e a sua 

investigação decorrerão em ambientes genuinamente internacionais do mais elevado nível”. 

Cívica uma vez que “toda a sua atividade estará profundamente comprometida com o 

desenvolvimento sustentável da sociedade, da cultura e da economia da região onde está 

inserida, do País, da Europa e, ainda, dos países de língua oficial portuguesa”. 

 

É uma visão ambiciosa, mas ao nosso alcance! 

 

1.3 Eixos de Intervenção 

Para que no próximo quadriénio possamos dar passos significativos no sentido de concretizar 

a visão ambiciosa que temos para a FCT NOVA, esta candidatura assenta em 5 eixos de 

intervenção estratégica e num conjunto abrangente de 20 objetivos (vd. Capítulo 2). 

 

Os eixos de intervenção partem de um alinhamento próximo das três áreas de missão de uma 

Universidade Pública: Ensino, Investigação e Inovação. A estas três áreas de missão, acrescem 
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mais dois eixos: a comunidade (docentes, investigadores, funcionários e estudantes) e a 

governação baseada em valores académicos estão no centro do nosso plano, e justificam um 

eixo de atuação próprio; e desenvolvimento do Campus, que entendemos plenamente 

justificado tendo em conta o atual contexto. 

 

 
Formação com qualidade, moderna, com uma 
marca identificável 

Ensino e Aprendizagem 

 
Produção de conhecimento científico com impacto Investigação 

 
Participação da FCT NOVA na sociedade a nível 
regional, nacional e global 

Sociedade e Inovação 

 
Comunidade motivada e mobilizada 

Governação e 

Comunidade 

 
Campus aberto à região, com condições, moderno 
e adaptado ao ensino, à investigação e à inovação 

Campus e 

Sustentabilidade 
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2 ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS 

A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA de Lisboa fará 45 anos este ano. 

Foram mais de quatro décadas plenas de desafios que contribuíram para a construção de uma 

identidade pedagógica e de investigação científica própria no espaço académico. 

Desde o início, a FCT NOVA apostou numa oferta pedagógica inovadora, que se materializou 

na criação de cursos que não existiam na estrutura universitária tradicional, numa 

investigação científica entusiasmante e numa vivência num campus de inspiração anglo-

saxónica. 

Este espírito inovador tem sido continuamente alimentado, quer pela criação e 

fortalecimento de várias Unidades de Investigação, apoiadas em infraestruturas então criadas 

para o efeito, quer pela criação de cursos em resposta às necessidades e aos desafios, da 

sociedade. Na senda deste espírito inovador, destaca-se o posicionamento da FCT NOVA 

como uma Research Oriented School, e a implementação do Perfil Curricular FCT no ano letivo 

2012/13, pioneiro na introdução de competências transversais e na promoção da 

aproximação dos estudantes aos ambientes empresariais e científicos. 

 

A manutenção do sucesso alcançado requer um esforço continuado, que passa pela definição 

e comunicação de uma estratégia clara, pelo envolvimento de todas as pessoas (estudantes, 

funcionários, docentes e investigadores) na governação e por assegurar boas condições de 

trabalho. 

 

Infelizmente, como resultado de uma alteração de estratégia nos últimos anos, a situação 

atual está longe de ser ideal. A identidade pedagógica bem marcada que tínhamos, esbateu-

se. O Campus está muito degradado. A comunidade, em especial dos investigadores, 

encontra-se numa situação de precariedade. Não existe uma política ou estratégia clara de 

carreira que permita manter os docentes, investigadores e funcionários motivados e focados 

no desenvolvimento da Escola.  O corpo docente está bastante envelhecido, sem que haja 
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uma estratégia para o seu rejuvenescimento. Os serviços de apoio são insuficientes. A 

transferência de tecnologia é feita com recurso a três entidades periféricas, sem uma 

definição clara dos seus propósitos, sem que se percebam quais as vantagens deste modelo 

tão fragmentado. A governação não tem sido baseada em princípios académicos, os órgãos 

colegiais não são ouvidos com a regularidade exigível, passando-se meses sem reuniões dos 

mais importantes órgãos e sem processos transparentes de decisão, em especial durante 

esses longos interregnos.  

 

É, pois, nosso dever retomar a derivada positiva na inovação e modernização, o que só poderá 

ser alcançado através de uma governação centrada nas pessoas, e orientada por valores 

académicos, capaz de materializar a ambiciosa visão que defendemos. Para que no próximo 

quadriénio possamos dar passos significativos no sentido de concretizar a visão ambiciosa 

que temos para a FCT NOVA, esta candidatura propõe a consecução de conjunto de 20 

objetivos que seguidamente se apresentam. 
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EIXO 1 – ENSINO E APRENDIZAGEM  

Proporcionar uma formação com qualidade, moderna, com uma marca identificável, que 

permita aos nossos estudantes tornarem-se atores globais da Construção do Futuro 

OBJETIVO # 1   Promover um ensino orientado para a resolução de problemas com impacto 

na sociedade através de uma abordagem multidisciplinar, com uma sólida 

formação teórica apoiada numa forte componente laboratorial. 

OBJETIVO # 2   Incutir nos estudantes uma atitude de abertura e de espírito crítico, e 

incentivar a autonomia no processo de aprendizagem. 

OBJETIVO # 3   Garantir uma maior internacionalização dos estudantes através do incentivo 

à participação em formação no estrangeiro e do aumento significativo do 

número de estudantes internacionais. 

OBJETIVO # 4   Apostar num ensino presencial, mas cada vez mais apoiado por tecnologia. 
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EIXO 2 – INVESTIGAÇÃO 

Dinamizar a produção de conhecimento científico com impacto, orientada para o desafio 

global de Construção de um Futuro Sustentável 

OBJETIVO # 5   Promover investigação interdisciplinar de forma a responder aos problemas 

reais da sociedade e às exigências do financiamento internacional. 

OBJETIVO # 6   Captar e reter investigadores e estudantes de elevado potencial e garantir as 

condições para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

OBJETIVO # 7   Aumentar o número de estudantes pós-graduados, envolvendo-os no 

desenvolvimento de projetos e na ligação do ensino com a investigação e 

inovação. 

OBJETIVO # 8   Disponibilizar aos docentes e investigadores, o apoio especializado necessário 

à preparação de propostas e à gestão de projetos, libertando-os para a 

atividade de investigação. 
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EIXO 3 – SOCIEDADE E INOVAÇÃO 

Aumentar a participação da FCT NOVA na sociedade a nível regional, nacional e global 

OBJETIVO # 9   Reformular as instituições de interface na periferia da FCT NOVA, 

nomeadamente a Uninova, a NOVA.Id.FCT e o Madan Parque, clarificando o 

papel, distinto, de cada uma para que, em conjunto, sejam uma forma efetiva 

de ligação ao tecido empresarial. 

OBJETIVO # 10 Criar uma infraestrutura laboratorial, com um conjunto associado de serviços 

de inovação, de consultoria e de formação de upskilling, que seja um atractor 

de colaboração com a sociedade. 

OBJETIVO # 11  Desenvolver a ligação entre as Artes e a Tecnologia, e serviços de inovação 

associados, apostando decisivamente no Instituto de Artes e Tecnologia. 

OBJETIVO # 12  Promover a responsabilidade social junto da comunidade, com vista a 

disseminar a cultura científica e o uso responsável e ético do conhecimento. 
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EIXO 4 – GOVERNAÇÃO E COMUNIDADE 

Promover uma comunidade motivada e mobilizada 

OBJETIVO # 13  Garantir uma governação baseada em valores académicos, participada e 

transparente. 

OBJETIVO # 14  Promover a renovação do corpo docente e de investigadores de forma 

progressiva e sustentada, e assegurar apoio ao desenvolvimento das suas 

carreiras, com vista a preparar a FCT NOVA para os desafios do futuro. 

OBJETIVO # 15  Estabilizar um quadro de funcionários técnicos e administrativos qualificado, 

que se sintam parte integrante da comunidade, e que contribuam 

decisivamente para serviços eficazes e eficientes. 

OBJETIVO # 16  Dispor de serviços de apoio, que garantam um ambiente de bem-estar, 

respeito e inclusão em toda a comunidade. 
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EIXO 5 – CAMPUS E SUSTENTABILIDADE 

Desenvolver um Campus aberto à região, com condições, moderno e adaptado a um ensino, 

investigação e inovação, focados na Construção do Futuro 

OBJETIVO # 17  Remodelar o Campus da FCT NOVA, tornando-o um fator de escolha para 

estudantes e investigadores, e afirmando as suas potencialidades em termos 

de qualidade de vida: localização, custo e interculturalidade. 

OBJETIVO # 18  Afirmar o Campus como um modelo de espaço sustentável. 

OBJETIVO # 19 Consolidar a oferta cultural e aumentar a prática desportiva. 

OBJETIVO # 20  Desenvolver parcerias com entidades públicas e privadas da região, através 

da ligação com o Innovation District. 
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3 SÍNTESE DO PROGRAMA DE AÇÃO 

A missão, a visão e os objetivos estratégicos definem para onde se quer conduzir a Escola e 

devem guiar, no dia-a-dia, as decisões e a gestão da FCT NOVA. Em conjunto constituem a 

base fundamental da política e da estratégia de governação, e é com elas que nos 

comprometemos. Mas, no Programa de Ação da candidatura a Diretor, não basta definir o 

que se pretende para a Escola. É também fundamental dar indicações claras de como, face à 

atual situação, se pretende contribuir para atingir os objetivos estratégicos. 

 

Este “como” faz-se através de um conjunto vasto de medidas e ações a desenvolver durante 

o próximo quadriénio, mas não se esgota num conjunto predefinido de medidas. No estilo de 

governação aberta que prometemos implementar - apelando à contribuição de toda a 

comunidade da FCT NOVA - há que ter linhas claras de atuação e disponibilidade para escutar 

e definir os detalhes de cada medida, em cada momento. Acresce que durante o mandato, o 

Diretor vai ter que lidar e decidir sobre muitas questões que não se conseguem antecipar. 

Para além de expor o que o candidato se propõe fazer, tem que se perceber como é que o 

candidato vai decidir no quadro de situações agora desconhecidas. Tal só se consegue fazer 

expondo, no Programa, junto com as medidas e ações, o que se pensa sobre os aspetos mais 

importante da Escola, o que tornou o documento extenso. Ainda assim, como candidato sinto 

que tenho o dever de expor esse pensamento perante quem tem que decidir quem vai ser o 

próximo Diretor, e também perante a Escola. A versão mais extensa e detalhada do Programa 

é apresentada no próximo capítulo. De seguida apresenta-se uma síntese, onde se expõem 

as linhas de ação e, de forma sintética, algumas das medidas que se consideram mais 

importantes, resumidas na representação esquemática seguinte. 
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Novo Perfil Curricular

Modelo Pedagógico presencial, melhorado por tecnologia
Internacionalização do ensino

Ensino e Aprendizagem

Aproveitar o potencial de todos os investigadores

Articular saberes na resposta a desafios societais
Envolver estudantes e jovens investigadores

Investigação

Reorganizar entidades da periferia da FCT NOVA

Criar unidades para prestação de serviços e formação
Gabinete de Relações Corporativas
Comunicação e promoção da imagem

Sociedade e Inovação

Governação baseada em valores académicos e descentralizada

Desenvolvimento de carreira e rejuvenescimento
Otimização de serviços e processos
Ambiente de bem-estar, respeito e inclusão 

Governação e comunidade

Estratégia de requalificação de edifícios

Estrutura dedicada às questões da sustentabilidade
Atividades culturais e prática desportiva
Campus aberto e Innovation District

Campus e sustentabilidade
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Ensino e aprendizagem 

Um dos projetos emblemáticos da primeira metade do mandato será a definição e 

implementação de um novo Perfil Curricular, que surja no seguimento do atual perfil, mas 

atualizando-o profundamente para melhor cumprir os objetivos estratégicos que propomos 

para a Escola. Deverá ser um processo amplamente discutido com a participação de docentes, 

estudantes e uma comissão de aconselhamento externa constituída por empregadores. Será 

adotada uma postura inicial de grande abertura e em que tudo o que estamos a fazer agora 

possa ser reavaliado. Contudo, essa abertura não prescindirá de um perfil que permita uma 

marca identificável de todos os estudantes da FCT NOVA, nem dos restantes objetivos da 

formação, que exigem que a formação tenha em conta competências transversais, ensino 

orientado para a resolução de problemas através de uma abordagem multidisciplinar, 

fomento do espírito crítico e o incentivo à autonomia no processo de aprendizagem. 

 

Outra aposta decisiva para o próximo quadriénio será a internacionalização do ensino com o 

objetivo de “dar Mundo” aos nossos estudantes. Para além de uma série de medidas para o 

incremento da mobilidade de estudantes (tanto incoming como outgoing), propomos uma 

abordagem gradual, mas decidida, de conversão de parte do nosso ensino para a língua 

inglesa, começando por onde faz mais sentido. Nas licenciaturas defendemos que não se deve 

abandonar o ensino em português, mas que se inicie, com a devida alocação de recursos, a 

oferta de algumas licenciaturas em que todas as Unidades Curriculares têm (pelo menos) uma 

turma lecionada em língua inglesa, trilhando sempre um caminho seguro e prudente. 

 

Afirmando que a nossa formação assenta num modelo presencial, iremos fomentar práticas 

pedagógicas baseadas em tecnologia (Technology Enhanced Learning – TEL). Para consolidar 

este novo modo de ensino e aprendizagem, teremos que dispor de mecanismos para formar 

e acompanhar os docentes e os estudantes, salas e equipamentos adequados, incentivos para 

a mudança, bem como um sistema de Gestão da Qualidade eficaz e adaptado a este ensino. 
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Investigação 

Esta é, talvez, a atividade na missão de uma Universidade à qual se deve dar maior 

independência e liberdade criativa individual, e que tem que surgir de baixo para cima. Mas 

compete à Direção incentivar a criação e a sustentabilidade de equipas científicas de 

qualidade, com padrões éticos e sociais, e dar condições para um trabalho mais produtivo e 

também mais colaborativo e alinhado com as agendas internacionais. 

 

Apresentamos um conjunto de medidas para um melhor aproveitamento do potencial de 

todos os investigadores, quer os que atualmente são docentes quer os que estão contratados 

como investigadores. Para o fazermos há que estabilizar as situações contratuais dos atuais 

investigadores contratados, num modelo em que haja cada vez mais docentes-investigadores, 

com estabilidade no emprego e criando condições para que todos possam adaptar a sua carga 

docente em cada momento à intensidade da sua investigação, com regras claras e avaliação 

interpares. 

 

Promoveremos uma maior articulação de saberes para dar resposta aos desafios da 

sociedade para a Construção de um Futuro Sustentável, dinamizando atividades que 

fomentem o diálogo entre as unidades de investigação e dando incentivos para que os 

investigadores não se fechem nas suas áreas científicas. Promoveremos contratações 

estratégicas que envolvam mais do que um departamento em regime de “double 

appointments”, eventualmente recorrendo a cátedras patrocinadas com financiamento 

privado, quando possível. Teremos ainda uma política muita ativa de comunicação interna e 

de incentivos à partilha de recursos, que ponha mais facilmente em contacto os 

investigadores de diferentes áreas. 

 

São também preconizadas medidas para aumentar o envolvimento de jovens na nossa 

investigação científica, apostando no aumento de estudantes de doutoramento. Os 

programas doutorais não devem ser encarados unicamente como uma fonte de receita 
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direta, para a Escola, através das propinas. Os estudantes de doutoramento são aquilo que 

faz vibrar a nossa investigação. Por isso, a redução da propina, para o valor mínimo legal, deve 

sempre ser considerada para os estudantes de doutoramento excelentes que (ainda) não 

tenham obtido outra fonte de financiamento. 

 

Sociedade e Inovação 

As atividades de inovação e ligação à sociedade são fundamentais na nossa visão para a 

Escola, num triângulo virtuoso que une ensino-investigação-inovação. Ensina-se o que se 

investiga. Mas ensina-se com orientação para a resolução de problemas, encontrando formas 

inovadoras de os resolver. O conhecimento que se produz, i.e. a investigação que se faz, deve 

potenciar soluções inovadores para problemas complexos, com criação de valor quando 

justificável. O envolvimento dos estudantes na investigação e na inovação é fundamental para 

os entusiasmar e assim reter talento; o envolvimento dos estudantes é aquilo que, como 

Universidade, nos distingue de institutos de investigação e de empresas de inovação. Como 

universidade pública temos o dever de envolver a sociedade em todo este processo, e o 

envolvimento com entidades privadas pode ser uma fonte de financiamento complementar 

da nossa atividade. Assim, as nossas linhas de ação neste eixo estão sempre ligadas ao ensino 

e à investigação. 

 

Atualmente as nossas atividades de inovação e transferência de conhecimento desenvolvem-

se, em grande parte, através de três entidades na periferia da FCT NOVA: a NOVA.id.FCT, a 

Uninova e o Madan Parque. No conjunto das três entidades, reunimos mecanismos para 

concretizarmos a missão de transferência de tecnologia. Mas há sobreposições e 

redundâncias óbvias que dificultam essa mesma missão, e o facto de estarem fora da órbita 

interna da FCT NOVA conduz a situações ambíguas que urge clarificar. Reorganizaremos as 

instituições de transferência de tecnologia para que: a NOVA.id.FCT passe a ser uma 

referência nacional como entidade de prestação de serviços de apoio à submissão e à 

execução financeira de projetos de investigação e de inovação e, por essa via, apoie também 
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a nossa atividade de investigação; a Uninova seja uma instituição com mais ligação ao tecido 

empresarial, aberta a mais setores da FCT NOVA, líder na angariação de projetos de I&D+I; o 

Madan Parque funcione com uma incubadora e aceleradora que possa acolher as iniciativas 

de criação de empresas, e de teste de ideias de negócio, por parte dos nossos estudantes, 

investigadores e docentes. 

 

O nosso objetivo de ligação à sociedade não se resume apenas ao desenvolvimento de 

inovação e projetos de transferência de tecnologia. Temos conhecimento no nosso corpo de 

docentes e investigadores que nos permitiria prestar um conjunto alargado de serviços de 

consultoria e inovação, bem como de formação especializada, não conferente de grau, para 

quadros técnicos altamente especializados. Estes serviços seriam uma importante fonte de 

receita, contudo não dispomos ainda dos equipamentos e dos espaços adequados à prestação 

destes serviços. Iremos implementar um programa de reequipamento dos nossos 

laboratórios, com uma lógica de partilha de recursos, e de melhoria dos espaços de 

formação. Tal será feito através da criação, no seio da FCT NOVA, de uma nova unidade, cujo 

nome que propomos inicialmente é Institute for a Sustainable Future, que candidataremos a 

financiamento público no âmbito do novo programa-quadro, e que acolha toda a atividade 

de prestação de serviços de inovação, consultoria e formação de quadros técnicos. A partilha 

destes equipamentos e laboratórios estende-se a equipas de investigação e ao nosso ensino 

laboratorial, beneficiando assim os estudantes e a nossa atividade de investigação. 

Para que este modelo de serviços funcione e seja fonte de receitas, criaremos um Gabinete 

de Relações Corporativas com a missão de articular, desenvolver e manter a ligação de todo 

o ecossistema ligado à FCT NOVA com os parceiros externos: empresas, antigos alunos, 

potenciais mecenas e outros parceiros 

 

O incremento da ligação à sociedade passa ainda por uma comunicação clara e eficaz, para o 

que desenvolveremos um Plano de Comunicação, Imagem e Marketing assente em: 
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fortalecer a divulgação no exterior e aumentar a presença nas redes sociais; implementar 

mecanismos de comunicação interna e transversal. 

 

Governação e comunidade 

Assumimos o compromisso de ter uma governação baseada em valores académicos, 

participada e descentralizada. Protagonizaremos uma direção próxima, que, mais do que 

falar, escute a opinião de todos os que com ela queiram contribuir e de a considerar na 

tomada de decisão. A gestão do orçamento corrente será, cada vez mais, descentralizada para 

os departamentos, que deverão dispor de orçamentos reforçados, mas também de 

atribuições acrescidas. Para que tal seja possível é essencial que seja previamente acordado 

um modelo de distribuição de verbas pelos departamentos, transparente e com aceitação 

consensual por parte de toda a Escola. 

 

Definiremos um plano de renovação do corpo docente, baseado em regras claras 

transparentes e aceites por toda a Escola, que nos permita contratar jovens de elevado 

potencial, num recrutamento aberto e, se possível, internacional. Para a retenção do talento, 

será dada especial atenção ao desenvolvimento de carreira dos docentes e dos 

investigadores, com a criação de uma Comissão de Desenvolvimento de Carreira que, para 

além do aconselhamento aos mais jovens, promoverá uma chamada regular em que cada um 

se poderá propor para progressão na carreira, dando assim, a todos, possibilidade progressão 

e de futuro no desenvolvimento da sua carreira. 

Temos também que saber reter e premiar o talento dos funcionários de apoio técnico e 

administrativo. Nesse sentido elaboraremos um plano de médio prazo que permita que 

todos possam saber com o que contar relativamente a perspetivas de progressão na sua 

carreira. 

 

Temos um corpo de funcionários competentes e dedicados, mas os serviços administrativos 

prestados não espelham o valor dos nossos funcionários. Um projeto importante e complexo 
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que desenvolveremos durante o mandato será o da transformação digital dos serviços, com 

simplificação de processos, simplificação essa que deve ser feita com uma participação muito 

ativa dos funcionários.   

 

Por fim, uma comunidade só se desenvolve se existir um ambiente de bem-estar, respeito e 

inclusão. Em colaboração com o SASNOVA e com um acompanhamento próximo com a 

Associação de Estudantes, aumentaremos os serviços e mecanismos de apoio para o 

garantir.  

 

Campus e Sustentabilidade 

Face ao estado atual de degradação de vários dos nossos edifícios e à inadequação dos 

espaços para o ensino, para a investigação e para a inovação que ambicionamos, a 

requalificação do Campus e a modernização dos equipamentos tem que ser uma prioridade 

para o próximo quadriénio. Como a requalificação total envolve verbas avultadas de que não 

dispomos na totalidade de momento, iremos desenvolver uma estratégia de requalificação 

progressiva e com angariação de financiamentos extraordinários, públicos e privados, que 

nos permitam ir o mais longe possível. As candidaturas já feitas pela Universidade NOVA de 

Lisboa, através do programa transversal NOVA Campi 21, tem uma percentagem significativa 

do seu orçamento dedicado à requalificação de salas e laboratórios de aula, e de 

requalificação e eficiência energética de edifícios. Além disso, no âmbito do Plano de Geral 

de Valorização de Ativos Imobiliários da Universidade NOVA de Lisboa, foi cedido o uso de 

terrenos do Campus para construção de um hipermercado e de uma residência. Todo o 

encaixe financeiro a obter através destas candidaturas e cedência de terrenos será usado para 

a requalificação do Campus. Mas tal não será suficiente. 

O Institute for a Sustainable Future, a candidatar, para além do reequipamento de 

laboratórios terá uma componente importante para a requalificação de espaços do Campus. 

Além disso, prevemos a cedência de outros terrenos da NOVA no Campus da FCT para 

cedência a empresas que queiram colaborar connosco, ou que sejam estratégicas para nós. 
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Tendo em conta a situação altamente deficitária de espaços para alimentação, em especial 

alimentação saudável, será prioritário atrair para o nosso Campus empresas que construam 

novos espaços de restauração, no regime de cedência de terrenos com encaixe financeiro. A 

situação de espaços para alimentação de momento é tão deficitária que justifica até medidas 

de curto prazo, com eventuais soluções provisórias, e um diálogo próximo com o SASNOVA 

(responsável pela cantina). 

 

O Campus requalificado tem que ser um modelo de espaço sustentável. Criaremos uma 

estrutura dedicada, ligada à Direção e com recursos e meios próprios, com as necessárias 

competências para integrar de forma holística e inclusiva as diferentes dimensões da 

sustentabilidade no desenvolvimento, organização e gestão do Campus. 

 

O Campus é tanto mais um fator de atração quanto mais a sua envolvente o consiga ser. A 

Universidade NOVA de Lisboa, com o apoio estratégico da Câmara Municipal de Almada, 

lançou recentemente o Innovation District que, centrado no Campus da FCT NOVA, irá tornar 

a envolvente um fator decisivo de atração. A colaboração próxima com Innovation District e 

a abertura do Campus a esta nova centralidade de Almada são tarefas que prosseguiremos 

ao longo de todo o mandato. 

 

Por fim, esta abertura torna ainda mais importante o desenvolvimento de atividades culturais 

no nosso Campus para fruição da população do concelho. A atividade cultural, bem como a 

prática desportiva são importantes também para a nossa comunidade – uma Universidade 

tem que ser um espaço alegre, saudável, de criatividade, de liberdade e de discussão. Iremos 

assim, dinamizar várias atividades culturais e a prática desportiva, desafiando a Associação 

de Estudantes para ser nossa parceira em várias destas atividades. 
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4 PROGRAMA DETALHADO PARA O QUADRIÉNIO 2022-26 

O Programa está organizado de acordo com os 5 eixos de atuação. Algumas das medidas 

propostas contribuem para mais do que um eixo, pois as linhas de atuação não são 

completamente compagináveis com a arrumação dos eixos principais da missão de uma 

Universidade. Os aspetos como a comunicação ou a internacionalização são transversais a 

toda a missão. Acresce que, numa Universidade, a missão de produção de conhecimento tem 

que ser acompanhada pelo seu impacto e inovação, bem como da sua transferência, quer 

seja a transferência de conhecimento transmitindo-o a jovens estudantes em formação, quer 

seja a transferência para o tecido empresarial ou para a sociedade em geral. Da mesma forma, 

a produção e transmissão do conhecimento estão intimamente ligadas à mobilização e 

motivação dos docentes e investigadores (que o produzem e transmitem), dos estudantes (a 

quem o conhecimento se destina) e dos funcionários (que dão o apoio técnico e 

administrativo fundamental para que investigadores, docentes e estudantes se possam focar 

naquilo que é essencial à sua função). Além disso, a motivação e a produtividade das pessoas 

dependem, certamente, das condições materiais do espaço onde trabalham e estudam, bem 

como da sua envolvente. 
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4.1 Ensino e Aprendizagem 

Proporcionar uma formação com qualidade, moderna, com uma marca identificável, que 

permita aos nossos estudantes tornarem-se atores globais da Construção do Futuro 

OBJETIVO # 1  Promover um ensino orientado para a resolução de problemas com impacto 

na sociedade através de uma abordagem multidisciplinar, com uma sólida 

formação teórica apoiada numa forte componente laboratorial. 

OBJETIVO # 2   Incutir nos estudantes uma atitude de abertura e de espírito crítico, e 

incentivar a autonomia no processo de aprendizagem. 

OBJETIVO # 3   Garantir uma maior internacionalização dos estudantes através do incentivo 

à participação em formação no estrangeiro e do aumento significativo do 

número de estudantes internacionais. 

OBJETIVO # 4   Apostar num ensino presencial, mas cada vez mais apoiado por tecnologia. 

 

Para atingir os objetivos do eixo Ensino e Aprendizagem propomos medidas em torno de 3 

grandes projetos a desenvolver durante o próximo quadriénio: 

• Um novo Perfil Curricular para todos os cursos da FCT NOVA; 

• Um modelo pedagógico que tire mais partido de ferramentas digitais, e que seja 

aferido por processos de Garantia da Qualidade eficazes; 

• Condições para atrair um número significativo de estudantes internacionais. 

 

4.1.1 Novo Perfil Curricular 

A introdução do Perfil Curricular FCT no ano letivo 2012/13, que me orgulho de ter proposto 

à Escola em fevereiro de 2012, marcou de forma indelével a nossa oferta educativa. 
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Pretendeu-se, nessa altura, ter um Perfil Curricular comum a todos os cursos da FCT NOVA, 

que fosse uma marca distintiva, facilmente identificável pela população estudantil, e onde: 

• Se introduzissem competências transversais, fazendo-o num período curricular 

distinto daqueles em que eram lecionadas as outras unidades curriculares, para que 

os estudantes pudessem dar-lhes uma atenção especial; 

• Se introduzisse um espaço, em todos os cursos, para unidades curriculares de escolha 

livre, para assim fomentar uma maior interdisciplinaridade; 

• Se aproximassem os estudantes do mundo empresarial e da investigação científica, 

com obrigatoriedade de participação dos estudantes em pequenos estágios e/ou 

colaboração em projetos de investigação; 

• Se fomentasse a internacionalização e autonomia dos estudantes. 

 

Para implementar as competências transversais houve que alterar o calendário escolar, 

criando um período intercalar entre os dois semestres letivos. Para conseguir espaço para 

esse período intercalar foi necessário encurtar o período de exames e, consequentemente, 

implementar um modelo de avaliação que permitisse a qualquer estudante concluir a sua 

avaliação até ao último dia de aulas de cada semestre. Foi assim, e não por ser um objetivo 

estabelecido à priori, que se adotou um modelo de avaliação contínua que, com o passar do 

tempo, acabou por se tornar um dos aspetos mais relevantes do atual Perfil Curricular e que 

concorreu para a melhoria significativa dos resultados académicos dos estudantes. 

   

O Perfil Curricular teve, à data, um sucesso inegável. 

Apesar de não se terem atingido todos os objetivos inicialmente propostos, nomeadamente 

o do aumento da internacionalização e da autonomia dos estudantes, mas criou-se uma 

marca distintiva nos cursos da FCT NOVA, e criou-se um ensino de Ciência e Engenharia com 

mais atenção às competências transversais e sociais, cada vez mais valorizadas pelo mercado 

de trabalho, e que têm vindo a ser adotadas por outras escolas de referência. 
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Entretanto passou uma década e pouco mudou no Perfil Curricular da FCT. 

O Mundo mudou, mas os temas e matérias das várias unidades de competências transversais 

mantiveram-se quase inalterados. Os objetivos que ficaram por cumprir inicialmente, e que 

consideramos muito importantes, acabaram por não merecer a prioridade devida ao longo 

destes anos. Entretanto, os curricula dos cursos de Engenharia sofreram uma alteração 

forçada, passando-se de um modelo de Mestrados Integrados para um modelo de 

Licenciaturas e Mestrados independentes, por imposição legal. Esta mudança poderia ser a 

ocasião adequada para definir um novo Perfil Curricular, mais adaptado ao tempo atual. Ao 

invés, e ao contrário do que aconteceu nas escolas concorrentes de Engenharia, a atual 

Direção não tomou qualquer iniciativa nesse sentido. O que acabou por acontecer foi que 

cada curso desenhou os novos planos curriculares de forma independente, sem qualquer 

coordenação ou diretriz que orientasse essa missão numa perspetiva coerente e comum a 

toda a Escola. Com isso, não só se perdeu uma oportunidade única, como se fez uma 

reformulação da oferta educativa que põe ainda mais em perigo a existência de uma marca 

que identifique bem aquilo que é a Formação FCT NOVA. 

 

A estratégia europeia para as Universidades tem vindo a exigir uma muito maior mobilidade 

dos estudantes e uma cooperação estreita das Universidades, organizadas em rede com 

formação, investigação e inovação em estreita colaboração, quase como se de uma única 

Universidade se tratasse. A NOVA faz parte de uma dessas redes – a EUTOPIA European 

University2. Esta nova realidade ainda está a nascer, mas existem imensas possibilidades e 

não podemos deixar que ela não tenha também qualquer reflexo na estrutura curricular dos 

nossos ciclos de estudo. 

 

Urge recuperar o tempo perdido e desenhar um Novo Perfil Curricular FCT, que seja 

assumido por toda a Escola e adotado em todos os cursos! 

 

2 https://eutopia-university.eu  

https://eutopia-university.eu/
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Tal tarefa não pode ser levada a cabo e imposta apenas pela Direção. 

À Direção compete a determinação política de avançar e manter este ambicioso projeto, de 

envolver toda a Escola no seu desenvolvimento, de coordenar todo o trabalho.  

Comprometemo-nos a, de imediato, criar uma task-force, para começar a desenhar o novo 

perfil curricular, envolvendo docentes, mas também estudantes e uma comissão de 

aconselhamento externa constituída por empregadores. Esta comissão externa permitirá, 

essencialmente, percebermos melhor quais as potencialidades e, especialmente, as 

fragilidades dos profissionais que temos formado nos últimos anos. Os vários órgãos da 

Faculdade devem também ter um papel ativo na definição em termos da sua natureza 

(estratégicos, científicos e pedagógicos). 

O novo Perfil Curricular FCT deverá ser implementado no prazo de 2 anos. 

 

De um ponto de vista metodológico, o desenho do perfil e a sua implementação devem estar 

o mais em aberto possível, adotando uma postura inicial em que, embora partindo do atual 

perfil, tudo o que estamos a fazer agora possa ser reavaliado. Mas esta abertura não se 

estende aos objetivos da formação, que são os 3 primeiros objetivos acima e que se podem 

resumir em: Proporcionar uma formação de qualidade, moderna, com uma marca 

identificável, que permita aos nossos estudantes tornarem-se atores globais da Construção 

do Futuro. 

 

Obviamente, com esta postura de grande abertura à Escola e à sociedade para o desenho do 

perfil, não faz sentido, aqui, definir o que deve ser esse perfil. Mas deixam-se algumas 

reflexões, em especial focadas naquilo que entendemos que correu menos bem, que devem 

ser tidas em conta. 

 

Formar jovens para serem atores líderes na construção do Futuro é dotá-los de espírito crítico, 

de liberdade de pensamento, criatividade, responsabilidade, iniciativa empreendedora, mas 
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também orientar a sua formação para problemas reais com impacto na sociedade. Como é 

hoje prática nas melhores escolas a nível mundial, e também nas escolas nossas parceiras na 

rede EUTOPIA, a formação (e também a investigação) deve ser orientada para os problemas 

que “realmente importam”, buscando soluções que possam “mudar o mundo para melhor”. 

Claro que essa formação deve assentar nos fundamentos de áreas de conhecimento 

disciplinares, mas é cada vez mais importante complementar com uma formação 

multidisciplinar e orientada para a resolução de problemas concretos, bem como com 

competências transversais. É isso que devemos ambicionar, e é assim que vamos atrair mais 

e, sobretudo, melhores estudantes para os nossos ciclos de estudos. 

 

As Unidades Curriculares específicas do Perfil Curricular devem ser focadas neste objetivo. 

Além disso, a possibilidade de os estudantes complementarem a sua formação com unidades 

curriculares de outros cursos deve ir para lá das fronteiras das Ciências e Engenharias, 

alargando a oferta a unidades curriculares de outras Escolas da NOVA. 

 

O benefício dessa formação deve ser claro para os estudantes. Isso faz-se oferecendo 

unidades curriculares com desafios societais, com carácter integrador, claramente orientadas 

à resolução de problemas concretos, e que cruzem vários saberes. Há que aproveitar a 

necessária reformulação dos nossos cursos para aumentar a importância deste tipo de 

unidades curriculares nos planos curriculares. 

 

Os atuais programas de introdução à investigação científica devem ser enriquecidos e 

também orientados para a resolução de problemas com impacto. Há uma oferta destes 

programas em todos os cursos de 1º ciclo, mas essa oferta não tem tido grande visibilidade. 

É necessário dar visibilidade a estes programas através de uma oferta única, em toda a 

Faculdade, torná-los mais atrativos, vibrantes e com oportunidades de investigação que vão 

para lá do âmbito específico de cada curso. 
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Nos programas de introdução à prática profissional, com estágios breves em empresas, deve 

ser dado mais apoio aos estudantes. Muitos destes estágios são encontrados pelos próprios 

estudantes, o que até pode ser positivo desde que seja por opção dos próprios. Em geral, 

deve competir à Escola encontrar uma oferta alargada a apresentar na plataforma de 

estágios, através de parcerias com empresas da região, tentando sempre associar estas 

ofertas a pequenas bolsas que cubram os custos extra dos estudantes para a frequência do 

estágio.   

 

Uma formação orientada para a resolução de problemas com impacto, feita a nível 

Universitário, deve assentar numa base muito sólida de fundamentos disciplinares, e visar a 

resolução dos problemas do futuro. Mas, a importância de uma aproximação multidisciplinar 

suportada nessa base tem provado ser importante. Considerando os três ciclos de estudo, é 

ao nível de Mestrado e de Doutoramento que deve ser feito o maior esforço de formação 

multidisciplinar, com os estudantes a terem já as bases de formação disciplinar. Devemos 

criar alguns novos cursos de pós-graduação em áreas multidisciplinares, com iniciativa de 

mais do que um departamento e, em especial, cursos europeus no âmbito da rede EUTOPIA, 

endereçando problemas do futuro. 

 

Não se consegue incutir um espírito de autonomia nos estudantes se não se lhes der tempo 

para pensaram, para maturarem aquilo que vão aprendendo. Um modelo pedagógico assente 

em aulas muito acompanhadas, e numa avaliação contínua, parece dar pouco tempo aos 

estudantes para esse pensamento em autonomia. Temos que saber encontrar espaço para 

esse pensamento livre, possivelmente baseando o ensino mais em desafios e na resolução de 

problemas concretos. 

Na resolução destes desafios, podemos socorrer-nos do apoio de estudantes mais avançados, 

em especial de 3º ciclo. O envolvimento no ensino de estudantes em fases mais avançadas é 

uma prática comum nas Universidades a nível internacional com as quais nos temos de 

comparar, por exemplo com a existência generalizada de TAs (Teaching Assistants) e Graders. 
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Este envolvimento, a ser definido com regras claras, permite um contacto mais próximo na 

ajuda à resolução de desafios e permite ainda dar algum apoio monetário aos estudantes de 

3º ciclo, assim como experiência de docência essencial para os que pretendam enveredar por 

uma carreira académica.  

 

Por último, uma formação que fomente uma atitude de abertura e espírito crítico passa 

também por uma vivência na comunidade universitária, e pela interação dessa comunidade 

com a sociedade, vivência essa que vai para além da que têm nas várias Unidades 

Curriculares. A nossa Escola tem muitos bons exemplos de uma série de atividades 

extracurriculares desenvolvidas por estudantes que lhes proporcionam essa vivência alargada 

enquadrada em núcleos. Este esforço, que é voluntário e que se mantém vivo pela passagem 

de testemunho de uns alunos para outros pouco mais novos, deve merecer mais atenção 

institucional e ser também mais um contribuinte no esforço para a formação orientada para 

a resolução de problemas. A Escola tem também bons exemplos de núcleos com participações 

em atividades culturais e de voluntariado mutos deles integrados em ações da própria 

universidade. Infelizmente, atualmente, essas atividades não são vistas como fazendo parte 

da formação dos estudantes e não são especialmente incentivadas ou valorizadas. Pela sua 

própria natureza (extracurricular), não faz sentido tornar estas atividades obrigatórias. Mas 

há que as incentivar, reconhecendo-as no suplemento ao diploma, apoiando-as e 

participando na sua organização. Para isso é essencial a participação ativa dos estudantes e a 

Associação de Estudantes é o parceiro por excelência para o fazermos. 

 

4.1.2 Modelo Pedagógico 

Numa Escola onde se Constrói o Futuro, o modelo pedagógico tem que assentar na 

experimentação e no “saber fazer”. 

Os nossos estudantes de Ciências já são reconhecidos, até por comparação com os de escolas 

concorrentes, como tendo uma significativa experiência laboratorial – o nosso modelo 

pedagógico tem que manter esse ativo. As Engenharias são, por excelência, os cursos onde 
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se forma para fazer, para “meter as mãos na massa”. Esta experimentação, este “saber fazer”, 

só se conseguem completamente com um ensino presencial. Acresce que é esse o nosso ADN. 

Temos um Campus com um potencial fantástico, que tem permitido o desenvolvimento de 

uma comunidade que interage socialmente, e que se forma nessa interação. 

 

Somos, e temos que continuar a ser, uma Escola que assenta a sua formação num modelo 

essencialmente presencial. Os cursos a distância devem ser absolutamente excecionais, e 

nunca em áreas laboratoriais ou de engenharia. Mas isso não significa que tenhamos que ter 

um modelo pedagógico baseado apenas em aulas presenciais onde um docente interage 

presencialmente com os estudantes.  

 

A transformação digital tem vindo a mudar a forma como se ensina e se aprende, fazendo-se 

uso intensivo de ferramentas digitais. Existem hoje ferramentas que permitem criar 

conteúdos que os estudantes seguem de forma assíncrona, para implementar blended e 

flipped learning, por exemplo. Podem servir também para manter uma interatividade digital 

mesmo em aulas presenciais, para avaliação online, para colaboração a distância, etc. 

 

O recente período pandémico veio quebrar barreiras cognitivas nos estudantes e, em 

especial, nos docentes, relativamente ao uso destas ferramentas. Há agora que aproveitar e 

consolidar o uso de ferramentas digitais no apoio ao ensino e aprendizagem. 

 

Mas o uso das ferramentas digitais foi feito essencialmente em modo de emergência para dar 

resposta aos desafios colocados pela pandemia. Há que ter consciência que o quebrar de 

barreiras cognitivas em modo de emergência não significa que, de um momento para outro 

todos, docentes e estudantes, tenham ficado especialistas nestas ferramentas e, em especial, 

em práticas pedagógicas baseadas em tecnologia (Technology Enhanced Learning – TEL). Para 

consolidar este novo modo de ensino e aprendizagem, temos que ter mecanismos para 

formar e acompanhar os docentes e os estudantes. 
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A Universidade NOVA abraçou este desafio, e criou a NOVA FORMA3, exatamente com esse 

objetivo. No seio da NOVA FORMA, começou-se a colaborar com outras Universidades no 

âmbito de projetos europeus (alguns dos quais tive a oportunidade de coordenar) não só na 

definição de metodologias de ensino e aprendizagem com uso destas ferramentas, como no 

incremento da colaboração interinstitucional tirando partido delas. 

 

A FCT NOVA deve tirar partido destes serviços da NOVA FORMA para nortear a sua formação 

nestes modelos pedagógicos. Mas não basta recorrer à NOVA FORMA. A FCT NOVA, pela sua 

dimensão e importância, ainda que em colaboração com a NOVA FORMA, tem de ter uma 

resposta própria para este desafio. É assim essencial reforçar o laboratório de E-learning e 

dotá-lo não só de infraestruturas (e.g. estúdios modernos para produção de conteúdos 

multimédia com qualidade) mas essencialmente de especialistas, de instructional designers 

com formação em TEL. Temos, no nosso seio, docentes e investigadores com formação e 

muita experiência nestas matérias, que devemos envolver. Mas teremos também de 

contratar profissionais para apoiar os docentes nesta transição de métodos pedagógicos. Essa 

contratação deve ser feita de forma gradual, à medida que houver procura por parte dos 

docentes. 

As infraestruturas necessárias para este modelo de ensino e aprendizagem mais baseado em 

tecnologia não se limitam à existência de estúdio. Os novos e melhorados espaços físicos de 

ensino têm que ser planeados tendo em conta este modelo. Acresce que, decorrente da 

maior autonomia que queremos incutir na aprendizagem, serão necessários mais espaços de 

estudo no Campus. A Biblioteca tem vindo cada vez mais a ser usada, mas deve ser adaptada 

para esse fim. 

 

Dar formação aos docentes e estudantes, e garantir a existência de infraestruturas que 

permitam estas formas de ensino e aprendizagem não basta para que elas se concretizem. É 

 

3 https://www.unl.pt/ensino/nova-forma  

https://www.unl.pt/ensino/nova-forma
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preciso dar incentivos para que estes abracem o desafio de mudar. A atual forma de medição 

do esforço docente, que foi pensada para um ensino presencial clássico de recitação, e que 

se baseia na contabilização cega de horas de contacto, não só não fornece nenhum incentivo 

como, pelo contrário, constitui um obstáculo. 

Há, pois, que alterar o Regulamento de Prestação de Serviço dos Docentes para que este 

passe a ter em conta estas novas formas de ensinar e para que, pelo menos inicialmente, vá 

além disso, valorizando na medição do esforço docente a reestruturação do modelo 

pedagógico das Unidades Curriculares. Esta valorização deve também ser tida em conta no 

Regulamento de Avaliação do Desempenho dos Docentes. 

 

Com o aumento da experiência nestas novas formas de ensino, estaremos em condições de 

fazer testes piloto em métodos massivos totalmente a distância, nunca esquecendo que a 

vocação principal da FCT NOVA deve ser a de um ensino personalizado e com proximidade 

física entre docentes e estudantes. Esses testes devem focar-se em pequenos cursos, que 

forneçam micro-credenciais, e em especial no contexto de cursos da rede EUTOPIA. O esforço 

europeu na definição e na colocação em prática das micro-credenciais está a arrancar e 

deveremos estar na fila da frente. 

 

Um modelo pedagógico, qualquer que ele seja, tem sempre que ser acompanhado de uma 

monitorização e avaliação permanentes que permitam aferir se está a ser efetivo. Esta 

avaliação permanente deve servir não só para detetar situações menos conseguidas, mas 

também, e essencialmente, para as corrigir. Deve também servir para detetar casos de 

sucesso que possam servir como exemplo de boas práticas para outros. 

 

A instauração de uma política de Qualidade efetiva é, assim, uma necessidade imperiosa, 

de modo a permitir ultrapassar as dificuldades que possam surgir e a otimizar o 

funcionamento global da formação ministrada. Essa política deverá ser baseada nas melhores 

práticas internacionais, articulada com toda a NOVA, e possibilitar a existência de 
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mecanismos que permitam aferir as características de relacionamento dos docentes com os 

estudantes, as características pedagógicas dos docentes (na perspetiva dos estudantes) e as 

características pedagógicas dos docentes (na perspetiva dos docentes). Paralelamente, o 

sistema terá que fornecer instrumentos de melhoria do desempenho pedagógico dos 

docentes que deles necessitem e a todos os outros que deles queiram fazer uso, e fornecer 

alertas objetivos, e bem definidos, que permitam identificar com facilidade as situações 

relevantes. 

Só com um sistema efetivo de Controlo da Qualidade do Ensino, e da Aprendizagem, com 

que nos comprometemos, podemos melhorar o desempenho pedagógico dos nossos cursos.  

 

4.1.3 Estudantes internacionais 

Formar jovens para Construir o Futuro requer “dar-lhes Mundo”. Dar “Mundo” aos nossos 

estudantes passa por os levar até ao “Mundo”, mas passa também por trazer o “Mundo” ao 

Campus da FCT NOVA. 

 

É crucial incrementar substancialmente o número de estudantes da FCT NOVA que façam pelo 

menos um semestre letivo numa Universidade fora do País, durante o seu percurso 

académico. Na União Europeia temos veículos de eleição para propiciar aos nossos 

estudantes esse contacto internacional: o Programa Erasmus+ e as Redes de Universidades 

Europeias. No entanto, estes veículos não estão a ser totalmente explorados devido, 

essencialmente, a dois constrangimentos: dificuldades económicas das famílias dos 

estudantes; e dificuldade em encontrar planos de estudos no estrangeiro que possam ser 

totalmente creditados no seu curso de origem. 

 

Para diminuir o impacto dos constrangimentos acima referidos deverão: ser dadas reduções, 

até à propina mínima, para os estudantes durante o semestre em que estejam fora, desde 

que tenham aproveitamento escolar; flexibilizar o processo de creditação da formação feita 

fora, tirando partido das recomendações Europeias nesse sentido. Importa referir que a 
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iniciativa da Comissão Europeia do Erasmus Without Paper, a que a NOVA está a aderir a nível 

de toda a universidade, deverá agilizar o processo de creditação bem como de formalização 

dos learning agreements. As Comissões Científicas dos cursos, e os docentes em geral, devem 

também sensibilizar os estudantes para as vantagens da formação noutros ambientes 

académicos. 

 

Mas a internacionalização do ensino passa também por conseguirmos atrair mais estudantes 

estrangeiros. Apesar de nos inserirmos na zona de Lisboa, que tem hoje uma notoriedade 

internacional significativa, de termos um Campus bem localizado, de sermos uma Escola com 

reconhecimento internacional e de estarmos integrados numa Universidade que, noutras 

Unidades Orgânicas, tem um nível de internacionalização do ensino muito elevado, são ainda 

poucos os estudantes estrangeiros que nos escolhem. 

 

Para aumentarmos significativamente o número de estudantes estrangeiros, quer de 

mobilidade quer para obtenção de grau, para além das medidas relacionadas com o Campus 

e a sua envolvente, devemos organizar uma oferta coerente e compreensiva de Cursos e de 

conjuntos de Unidades Curriculares lecionados em língua inglesa, que possam ser 

frequentadas por esses estudantes. Temos também que ter serviços de acolhimento e de 

apoio, sistemas de informação e o próprio Campus (e.g. com sinalética adequada) 

preparados para receber estudantes estrangeiros. 

A situação atual no nosso quadro de funcionários administrativos é deficitária no que 

concerne ao domínio da língua inglesa. Relativamente aos docentes, não podemos assumir 

que todos possuem as necessárias competências para lecionar em inglês. Por isso, o domínio 

da língua inglesa deve passar a ser condição de admissão em grande parte das novas 

contratações de funcionários de apoio administrativo e na totalidade das novas contratações 

de docentes e investigadores.  
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Definir que o inglês é “adotado como língua oficial opcional” de nada serve se não se 

fornecerem os meios para que as aulas, e também os serviços, sejam efetivamente em inglês 

– e todos sabemos que hoje não o são. Não seria possível que, de um dia para outro, todos, 

docentes, estudantes, funcionários, começassem a falar em inglês, sem entraves. Deste 

modo, dizer que se faz tudo ao mesmo tempo é uma receita para acabar por não se fazer 

nada, ou apenas muito pouco. E fazer mal. 

 

O que propomos é uma abordagem gradual, mas decidida, de conversão de parte do nosso 

ensino para a língua inglesa, e começar onde faz mais sentido. 

 

Nos Doutoramentos a tarefa é fácil. Na verdade, a formação doutoral está intimamente ligada 

à investigação científica que já fazemos, como em todo o mundo, usando o inglês como língua 

franca. 

 

Os Mestrados de cariz mais científico, poderão ser encarados como cursos preferenciais para 

começar a ter o inglês como língua oficial, visto que não estão constrangidos pela acreditação 

de associações profissionais, como a Ordem dos Engenheiros. Importa aqui referir que a 

desintegração dos Mestrados Integrados acarreta desafios acrescidos na atração de 

estudantes. Os estudantes que ficavam naturalmente na componente de 2º ciclo de um 

Mestrado Integrado vão ter agora novos incentivos para deixar de estar connosco mais cedo: 

Podem ficar apenas pela licenciatura connosco, tanto por darem por concluídos os seus 

estudos a esse nível e ingressando de imediato no mercado de trabalho, como por serem 

atraídos para fazer o 2º ciclo numa outra escola. Será, pois, essencial ter mais políticas ativas 

de atração de estudantes para o Mestrado, e o mercado internacional é algo que não se pode 

descurar. A atração desses estudantes internacionais passa, claro, pela qualidade do nosso 

ensino e da nossa investigação e pela divulgação que conseguirmos fazer dessa qualidade. 

Passa pelo estabelecimento de protocolos de colaboração com agências internacionais de 

divulgação e colocação de estudantes internacionais em universidades europeias. Passa 
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também por estabelecer parcerias com outras universidades, em especial no contexto da 

EUTOPIA, e todas essas parcerias só são efetivas com um verdadeiro ensino em inglês. 

Outro fator importante para uma maior atração de estudantes internacionais para os nossos 

Mestrados é a recém-criada NOVA Cairo, uma iniciativa da Universidade NOVA de Lisboa, 

através da qual a NOVA passa a oferecer 5 licenciaturas no Cairo, 3 das quais da FCT. Os 

estudantes que terminarem essas licenciaturas são candidatos naturais a fazer um Mestrado 

connosco, em Portugal. 

 

Outro aspeto essencial para que se consiga atrair mais e melhores estudantes internacionais 

para os nossos Mestrados, em especial nas Engenharias, passa pela acreditação dos cursos 

por parte de entidades internacionais. Há 5 anos submetemos à acreditação todos os nossos 

cursos de Engenharia à Agência Europeia de Acreditação EURACE, tendo todos sido 

acreditados, na maioria dos casos por um período de 6 anos. Não se conhece nenhuma 

iniciativa da FCT NOVA para renovar estas acreditações (em especial as de cursos inicialmente 

acreditados apenas por 3 anos), nem no sentido de saber se as acreditações dos cursos de 

Mestrado Integrado se mantêm nos novos ciclos de Mestrado. Temos que garantir, ao menos, 

que estas acreditações não se perdem. 

 

Por fim, o aumento dos estudantes europeus em mobilidade nas nossas licenciaturas, se lhes 

conseguirmos propiciar uma formação com qualidade e adequada às suas necessidades, 

também são bons candidatos a voltarem para fazer o Mestrado connosco. Para que isso 

aconteça, temos que ter condições para receber mais estudantes de licenciatura em 

mobilidade, e para os receber melhor, e isso só se faz tendo algumas Unidades Curriculares 

de Licenciatura (também) oferecidas em inglês. Nesse sentido, cada Departamento será 

desafiado a escolher um conjunto de Unidades Curriculares com lecionação em inglês, 

suficientes para que, no mínimo, um estudante possa completar um semestre completo do 

seu curso de licenciatura connosco. Essa oferta deve ser organizada num portal da FCT NOVA 

para estudantes estrangeiros. 
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Quanto às licenciaturas deve-se avançar com prudência na implementação de ensino em 

inglês, até porque envolvem uma grande mobilização de esforços, de muitos estudantes, de 

muitos docentes, e de reformulação de sistemas de informação e de serviços. Acresce que é 

um enorme risco abandonar o ensino de licenciaturas em língua portuguesa, com potenciais 

impactos, que desconhecemos, na procura dos cursos por parte dos jovens que nos chegam 

do ensino secundário português, tanto mais que não há nenhuma tradição a nível nacional de 

licenciaturas em inglês nas áreas de Ciências ou de Engenharias. Defendemos que não se 

deve abandonar o português como língua de ensino nas licenciaturas. 

 

Por outro lado, sabemos, através de iniciativas da Universidade NOVA de Lisboa como o 

programa SUPERNOVA4, que há uma procura considerável de algumas das nossas 

licenciaturas por parte de estudantes não falantes de português, estudantes esses que 

acabam por não nos escolher ou, quando nos escolhem, se sentem defraudados, o que é 

ainda pior. Na verdade, os poucos estudantes estrangeiros que temos atraído e conseguido 

reter, são essencialmente estudantes de países de língua oficial portuguesa, como sempre 

tivemos. 

Só conseguiremos atrair e reter estes estudantes de licenciatura se, cumulativamente ao 

ensino em português, tivermos também esse ensino em inglês. Ou seja, se nos cursos em que 

esses estudantes ingressarem tivermos pelo menos uma turma de todas as Unidades 

Curriculares lecionada em inglês, sendo as restantes turmas lecionadas em português. Este 

desdobramento envolve um acréscimo de recursos, desde logo docentes. Cremos que, em 

cursos com alto potencial de procura por estudantes estrangeiros, esses custos acabarão por 

ser cobertos pelas propinas mais elevadas pagas pelos estudantes estrangeiros. 

Trilhando um caminho seguro, e cauteloso, iremos escolher um curso de licenciatura, como 

piloto, para ter este modelo de ensino oferecido em português e inglês, para que daqui a 

 

4 https://www.unl.pt/en/study/supernova-foundation-programme  

https://www.unl.pt/en/study/supernova-foundation-programme
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um ano esse curso seja oferecido já nestes moldes. Esperamos que, tendo em conta a procura 

que obtivermos, e a análise de funcionamento do curso nesses moldes, possamos abrir mais 

algumas licenciaturas nesse modelo em anos subsequentes. 

 

Há em várias escolas da NOVA uma enorme experiência na atração de estudantes 

estrangeiros, sem paralelo em nenhuma outra Universidade portuguesa. A NOVA tem no 

terreno os mecanismos para divulgação da sua oferta educativa no estrangeiro e até para o 

recrutamento de estudantes. Temos que saber aproveitar este enorme ativo para, com uma 

oferta de qualidade e com precaução, aumentarmos significativamente o número de 

estudantes estrangeiros e ter, por essa via, “mais Mundo” na FCT NOVA.  
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4.2 Investigação Científica 

Dinamizar a produção de conhecimento científico com impacto, orientada para o desafio 

global de Construção de um Futuro Sustentável 

OBJETIVO # 5   Promover investigação interdisciplinar de forma a responder aos problemas 

reais da sociedade e às exigências do financiamento internacional. 

OBJETIVO # 6   Captar e reter investigadores e estudantes de elevado potencial e garantir as 

condições para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

OBJETIVO # 7   Aumentar o número de estudantes pós-graduados, envolvendo-os no 

desenvolvimento de projetos e na ligação do ensino com a investigação e 

inovação. 

OBJETIVO # 8   Disponibilizar aos docentes e investigadores, o apoio especializado necessário 

à preparação de propostas e à gestão de projetos, libertando-os para a 

atividade de investigação. 

 

A FCT NOVA tem feito um caminho notável no aumento da qualidade e impacto da sua 

investigação científica. Este caminho tem radicado nos esforços de cada uma das nossas 

unidades de investigação e, em última análise, no esforço e talento de cada um dos nossos 

docentes e investigadores. 

 

Não compete à Direção da Escola determinar as agendas de investigação das unidades. Esta 

é, talvez, a atividade na missão de uma Universidade à qual se deve dar maior independência 

e liberdade criativa individual, e que tem que surgir de baixo para cima. 
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Mas compete à Direção incentivar a criação e sustentabilidade de equipas científicas de 

qualidade, com padrões éticos e sociais, e dar condições para um trabalho mais produtivo e 

também mais colaborativo e alinhado com as agendas internacionais. Compete também 

encontrar soluções para a estabilidade no emprego daqueles que fazem a nossa investigação. 

 

Temos de trabalhar cada vez mais em equipa, conjugando saberes das várias áreas de Ciências 

e Engenharias que temos na Escola e apontar claramente para a resposta aos problemas com 

impacto na sociedade, em alinhamento com as agendas internacionais. Nestas respostas, 

devemos também articular-nos com as outras unidades orgânicas da NOVA, e participar 

ativamente nas plataformas estratégicas que já existem ou que venham a ser criadas. E, claro, 

como sempre na investigação científica, temos de pensar em todas as colaborações num 

âmbito internacional. 

 

Assim, iremos tomar medidas para propiciar:  

• Melhor aproveitamento do potencial de todos os investigadores, quer os que 

atualmente são docentes quer os que estão contratados como investigadores; 

• Maior articulação de saberes na resposta aos grandes desafios societais; 

• Aumento do envolvimento de estudantes de pós-graduação e jovens investigadores. 

 

4.2.1 Potencial dos investigadores 

Numa Universidade a investigação científica é essencialmente liderada por docentes que, 

para além do trabalho de produção do conhecimento e inovação, têm por missão partilhá-lo 

com os estudantes. É assim que concebemos a Universidade: os estudantes têm aulas com 

pessoas que fazem investigação e que os envolvem nessa investigação; a investigação é feita 

por pessoas de cujo dia-a-dia os estudantes fazem parte. Esta é uma diferença fundamental 

entre a investigação feita numa Universidade e a investigação conduzida em instituições que 

se dedicam apenas à investigação científica. 
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Apesar disso, as exigências atuais da investigação científica ao mais alto nível requerem que 

um conjunto de pessoas se dediquem quase exclusivamente a tarefas de investigação. Mas, 

como regra geral, numa Universidade estes investigadores devem também ter contacto com 

os estudantes. 

 

Atualmente, a investigação científica e a inovação na FCT NOVA é feita por dois grupos com 

carreiras e situações contratuais muito diferentes: professores universitários e investigadores 

contratados. Se os primeiros estão bem integrados numa carreira com estabilidade no 

emprego, minimamente sustentada pelo Estado, os segundos têm vínculos precários e um 

futuro muito incerto com o aproximar do final dos seus contratos. Por outro lado, os 

investigadores têm toda a disponibilidade para se dedicarem à investigação científica, 

enquanto os docentes têm, na maior parte dos casos, cargas de docência elevadas o que não 

lhes permite dedicar o tempo adequado para a obtenção de resultados de investigação. Estas 

cargas docentes elevadas são, em parte, resultado de um déficit de professores, ao mesmo 

tempo que o número de investigadores que temos (incluindo nas instituições na periferia) é 

significativo, mas infelizmente com pouca intervenção em atividades de ensino. Estamos 

assim numa situação em que parte dos investigadores, os professores, têm pouco tempo para 

a investigação enquanto a outra parte não contribui para a docência e até poderia estar na 

disposição de o fazer se tal trouxesse mais estabilidade. Entre professores e investigadores, 

teremos porventura o número suficiente para a docência e a investigação que queremos 

produzir. 

 

O que defendemos é que, numa Universidade, a grande maioria dos que investigam sejam 

pessoas que têm simultaneamente atividade de docência e de investigação. Com exceção de 

um grupo reduzido de investigadores, o ideal seria ter pessoas que são simultaneamente 

investigadores e docentes com uma carreira estável. Passar para este modelo é algo que 

não depende apenas da Direção da FCT NOVA. Depende essencialmente de medidas, e 

financiamento, do Governo (uma vez que as verbas para pagamento de parte destes 
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investigadores, não está diretamente atribuída à Universidade e a sua continuidade não está 

garantida), e de uma regulamentação que depende da Universidade NOVA de Lisboa. 

A situação dos investigadores não é um problema simplesmente nacional. Existem projetos 

europeus a tentar encontrar soluções que sejam aceitáveis. Tem também de haver uma 

sensibilização a nível governamental para a importância de uma definição nesta área. A FCT 

NOVA, como uma instituição dentro da Universidade onde este fenómeno é grande e 

importante, deve fazer sempre pressão para que este assunto tenha uma prioridade máxima 

para se atingirem resultados. 

É algo pelo qual nos bateremos nas várias instâncias e em todas as ocasiões. 

 

Sabemos que a NOVA está a trabalhar num planeamento estratégico para investigadores de 

carreira com um conjunto de regulamentos que inclui, entre outras coisas, a integração no 

quadro, com vínculo definitivo, para investigadores com possibilidade de contratualização 

de outras atividades sendo a docência uma delas. Esse é um mecanismo que, sendo 

concretizado, usaremos para integrar vários investigadores nos nossos quadros, mas sempre 

tendo em conta constrangimentos orçamentais. Por outro lado, deveremos equacionar a 

contratação de alguns dos nossos atuais investigadores como docentes, possivelmente na 

modalidade de contrato individual de trabalho por facilidade no processo de contratação, 

mas com iguais garantias de estabilidade. Estes mecanismos permitirão ter uma maior folga 

na carga de serviço dos docentes, folga essa que deve ser dirigida para o incremento das 

atividades de investigação. 

 

É fundamental conseguir não sobrecarregar com aulas os docentes que, num determinado 

período, estão mais dedicados à produção científica e com obtenção de mais resultados. Só 

assim se consegue tirar o melhor partido desses resultados. O mecanismo que permita a 

redução de serviço de aulas, a pedido dos próprios, para os docentes que estão com uma 

maior produção científica, já previsto no Regulamento de Prestação de Serviço Docente, tem 

que ter aplicação efetiva. Esse tipo de redução tem que ser alargada a docentes que, num 
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dado período, tenham oportunidades únicas de saltos qualitativos na sua investigação, com 

base em propostas dos próprios as quais serão sujeitas a avaliação interpares. 

 

Um melhor aproveitamento do potencial de todos os docentes investigadores também passa 

pela diminuição da carga burocrática a que atualmente estão sujeitos. Este aspeto será 

também abordado neste documento, nomeadamente na subsecção sobre a NOVA.id.FCT, 

onde se referem os serviços de apoio à submissão e à execução financeira de projetos, e na 

secção de Governação e Comunidade, onde se trata da simplificação de processos 

administrativos. 

 

4.2.2 Articulação de saberes 

A resposta aos desafios da sociedade para a Construção de um Futuro Sustentável exige o 

desenvolvimento de conhecimento disciplinar, mas também, e cada vez mais, uma 

articulação crescente entre as várias áreas do conhecimento. Para que possamos trabalhar 

nessas respostas a problemas com grande complexidade temos que saber articular a 

investigação realizada nas várias unidades e setores da FCT NOVA e até, para uma articulação 

mais vasta, com as outras escolas da NOVA. 

 

Como já referimos, deve ser dada uma grande autonomia à liberdade criativa dos 

investigadores nas suas atividades de produzir ciência e de inovar, pelo que não é viável, nem 

desejável, a Direção determinar as agendas das unidades de investigação e, menos ainda, dos 

seus investigadores. Mas pode, e deve, dinamizar atividades que promovam o diálogo entre 

as unidades e dar incentivos para que os investigadores não se fechem nas suas áreas 

científicas e abracem também investigação multidisciplinar. 

 

Esta política de promover a articulação de saberes para a resolução de problemas socialmente 

relevantes através de incentivos, de reforço positivo, já é seguida pelas agências nacionais e 

europeias, atribuindo parte do financiamento à ciência, e à inovação, em temas 
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multidisciplinares. Por exemplo a nível nacional, para além da cada vez maior ênfase dada à 

multidisciplinaridade nas várias calls de projetos científicos, tivemos recentemente duas 

iniciativas, mais orientados para a inovação, que obrigam a uma maior articulação de saberes: 

as agendas mobilizadoras do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), à qual os 

investigadores da FCT NOVA responderam de uma forma notável; e os CoLabs, onde a 

prestação da FCT NOVA foi igualmente notável, com a participação em 9 CoLabs.  

Essa resposta, muito positiva em ambos os casos, mostra que os nossos investigadores, 

quando incentivados, estão abertos a colaboração com investigadores de outras áreas 

científicas. Nestes casos, a iniciativa partiu das unidades e até dos investigadores 

individualmente, que se juntaram para responder a estas oportunidades de financiamento. O 

caminho tem de ser este! As iniciativas de colaboração têm de partir das unidades e dos 

investigadores, têm que ser flexíveis e de geometria variável consoante as oportunidades e 

desafios. À Direção da Escola compete estar atenta a essas oportunidades, desafiar as 

unidades de investigação, investir dentro das suas disponibilidades quando tal for necessário 

e dar incentivos àqueles que souberem tirar partido delas. 

 

Os incentivos podem passar pelo uso, por parte destas iniciativas, de uma maior parte dos 

overheads, quando envolverem vários setores e unidades diferentes. Quando ligadas com o 

ensino, podem também passar pela criação de condições mais facilitadas para contratação, 

de docentes-investigadores, através de uma bolsa para contratações estratégicas, em 

especial sempre que estas envolvam mais do que um departamento em regime de “double 

appointments”, eventualmente recorrendo a cátedras patrocinadas com financiamento 

privado, quando possível. 

 

Existem vários outros exemplos de promoção de um maior diálogo entre as unidades e os 

investigadores das várias áreas científicas. Para além duma mais eficaz comunicação interna, 

que descreveremos noutra secção do presente documento, várias outras iniciativas serão 

prosseguidas nesse sentido. Por exemplo, será relançado o FCT Science Spring Day, uma 
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iniciativa que já existiu, mas que foi descontinuada pela atual direção (curiosamente, quando 

o modelo foi adotado na NOVA, com a criação do NOVA Science Day – que não substitui o 

evento na FCT), onde se fará uma mostra da investigação desenvolvida em todas as unidades, 

com participação interna alargada, e com seminários de convidados em temas 

interdisciplinares que funcionem como catalisador. A criação do Institute for a Sustainable 

Future, que apresentamos na secção de Inovação, com uma lógica de partilha de recursos 

para a prestação de serviços de investigação e inovação, poderá também propiciar sinergias 

entre investigadores de diferentes áreas científicas. 

 

Além disso, a nossa participação na Rede de Universidades EUTOPIA vai também obrigar a 

um contacto próximo entre investigadores de diferentes áreas. Com efeito, a EUTOPIA tem, 

no seu programa, várias iniciativas multidisciplinares e guiadas por desafios com impacto 

social, em colaboração entre as várias universidades pertencentes à Rede a que só poderemos 

responder com conjuntos de investigadores de várias áreas. 

 

A nível europeu, para além das calls serem cada vez mais interdisciplinares, é dada especial 

importância à promoção de uma investigação científica aberta (open science), com impacto 

na sociedade, e até com participação de cidadãos (citizen science). A forma de avaliação dos 

projetos, e até da atividade científica como um todo, depende cada vez mais destes fatores, 

e menos da contagem de publicações e citações. Recentemente a Comissão Europeia lançou 

mesmo uma chamada a projetos para propor e experimentar novos modelos de avaliação da 

investigação e inovação. A NOVA integra um dos consórcios vencedores nesta call, sendo que 

o projeto5 terá início em Setembro p.f. 

A FCT NOVA deve participar ativamente neste projeto para se começar a adaptar a estas 

formas de avaliação e, também por esta forma, dinamizar uma investigação com articulação 

de saber e impacto social. 

 

5 Projeto Open and Universal Science (OPUS).  
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A coordenação de todas estas atividades será partilhada com o Conselho de Unidades de 

Investigação da FCT NOVA, através do seu coordenador, que deverá passar a ter um papel 

fortalecido. Em particular, deverá também ter um papel fortalecido e instrumental na 

orientação dos trabalhos do Gabinete de Apoio à Inovação, Investigação e Estratégia de 

Impacto (IRIS). 

 

4.2.3 Envolvimento de jovens 

A investigação faz-se com docentes e investigadores experientes e reconhecidos, mas, em 

especial numa Universidade, tem que obrigatoriamente se fazer com jovens investigadores 

doutorados e com estudantes, em especial de doutoramento. 

 

O rejuvenescimento do corpo docente, de que se tratará à frente, trará sangue novo. A 

angariação de projetos de investigação e de desenvolvimento tecnológico, será a principal 

fonte para atrair jovens pós-doutorados (que devemos cada vez mais recrutar a nível 

internacional), jovens esses que, ao mesmo tempo que complementam a sua formação, 

colaboram no desenvolvimento dos projetos. 

  

Temos de atuar em várias frentes para conseguirmos mais e melhores estudantes de 

doutoramento. Desde logo, para atrair estudantes, temos de ter programas doutorais 

apelativos, baseados em investigação orientada para os novos desafios da Construção do 

Futuro e muito bem articulados com o que de melhor fazemos na investigação científica. 

 

Há que recorrer cada vez mais a programas doutorais internacionais, em que estão 

envolvidos os nossos parceiros de investigação e os parceiros da nossa rede europeia 

EUTOPIA, e concorrer a fundos europeus para esses programas. 
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Temos de saber atrair estudantes externos, nacionais e estrangeiros, mas temos também de 

saber cativar os nossos melhores estudantes de 2º ciclo, para prosseguirem os estudos de 

doutoramento connosco. Isso só se faz envolvendo-os, desde cedo, nos projetos de 

investigação que temos em curso. Esse envolvimento deve até começar ainda no 1º ciclo e 

também por isso propusemos um incremento substancial no âmbito, visibilidade e impacto 

dos programas de introdução à investigação científica. A Escola tem de estar preparada para, 

em especial numa fase inicial do doutoramento, dar algum apoio aos estudantes que não 

tenham ainda conseguido obter outras fontes de financiamento. O que se propõe para a 

promoção da autonomia no projeto educativo, nomeadamente com o recurso a TAs e 

Graders, contribuirá para parte desse apoio. Além disso, os programas doutorais não devem 

ser encarados unicamente como uma fonte de receita direta, para a Escola, através das 

propinas. Os estudantes de doutoramento são aquilo que faz vibrar a nossa investigação. Por 

isso, a redução da propina, para o valor mínimo legal, deve sempre ser considerada para os 

estudantes de doutoramento excelentes que (ainda) não tenham obtido outra fonte de 

financiamento. 

 

O aumento do número de estudantes de doutoramento deve também conseguir-se em 

ligação com as empresas, de acordo com o que se refere noutra secção do presente 

documento. 
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4.3 Sociedade e Inovação 

Aumentar a participação da FCT NOVA na sociedade a nível regional, nacional e global 

OBJETIVO # 9   Reformular as instituições de interface na periferia da FCT NOVA, 

nomeadamente a Uninova, a NOVA.Id.FCT e o Madan Parque, clarificando o 

papel, distinto, de cada uma para que, em conjunto, sejam uma forma efetiva 

de ligação ao tecido empresarial. 

OBJETIVO # 10 Criar uma infraestrutura laboratorial, com um conjunto de serviços de 

inovação, de consultoria e de formação de upskilling, associados, que seja um 

atractor de colaboração com a sociedade 

OBJETIVO # 11  Desenvolver a ligação entre as Artes e a Tecnologia, e serviços de inovação 

associados, apostando decisivamente no Instituto de Artes e Tecnologia. 

OBJETIVO # 12  Promover a responsabilidade social junto da comunidade, com vista a 

disseminar a cultura científica e o uso responsável e ético do conhecimento. 

 

Numa Universidade, a transmissão do conhecimento e dos valores da cultura científica não 

se esgota nos estudantes. Faz-se, também, passando o conhecimento e valores para a 

sociedade e promovendo condições para criação de valor a partir do conhecimento 

produzido. Esta chamada “3ª missão” da Universidade é de especial importância numa 

Universidade pública, como é o nosso caso: é nossa responsabilidade transmitir o que aqui 

fazemos contribuindo para o desenvolvimento da sociedade que nos financia, e contribuir 

também para que o nosso tecido produtivo consiga criar mais valor com o conhecimento que 

produzimos. 
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É ainda nossa responsabilidade ouvir a sociedade que nos rodeia, e saber responder aos seus 

anseios. No momento que vivemos, de grande evolução científica e tecnológica com impacto 

real na vida das pessoas, é nossa incumbência contribuir para que estas tenham informação 

sobre a cultura científica e sobre o uso responsável e ético que deve ser feito do 

conhecimento científico e tecnológico. Devemos ainda estar atentos às necessidades do 

tecido produtivo e saber responder aos desafios que nos colocarem. 

 

A Universidade NOVA de Lisboa criou um Instituto de Artes e Tecnologia (IAT), que ficará 

localizado muito próximo do Campus da FCT NOVA, no antigo Presídio da Trafaria. Devemos 

posicionar-nos como os agentes principais desse Instituto, e através dele atingirmos setores 

da sociedade a que, até agora, dedicávamos talvez uma menor atenção. A ligação à sociedade 

através da ligação entre o mundo artístico com a cultural e a ciência e tecnologia deverá ter 

no IAT o seu veículo principal, e através deles prestaremos serviços de transferência de 

tecnologia nestas áreas. 

 

A relação com a sociedade além de ser uma obrigação de uma instituição pública como a FCT 

NOVA, pode também ser uma fonte de financiamento importante para o desenvolvimento 

de toda a missão da Universidade. Da mesma forma que parte do financiamento das 

Universidades vem dos estudantes, parte do financiamento poderá, e deverá, vir da 

transferência que fizermos do conhecimento que produzimos. 

 

Temos serviços e instituições no ecossistema da FCT NOVA para fazer esta ligação com a 

sociedade, aportando valor, mas nem sempre têm funcionado da melhor forma. Temos um 

Gabinete de Apoio à Inovação, Investigação e Estratégia de Impacto (IRIS) que funciona bem 

no aconselhamento e gestão em questões de propriedade intelectual e valorização do 

conhecimento. Mas isso não chega. Precisamos repensar e melhorar o ecossistema como um 

todo, e criar uma ligação cada vez mais forte com a sociedade e com o mundo empresarial, 
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que nos traga uma maior visibilidade, potenciadora da atratividade de estudantes, e que nos 

traga, também, financiamento. 

 

Os nossos Alumni são parceiros de eleição e devem ser tidos em conta em todas as vertentes 

da ligação à sociedade. Eles são os nossos melhores embaixadores e quem melhor pode fazer 

crescer e disseminar a marca FCT NOVA. A criação de uma rede de Alumni ativa e espalhada 

por todo o Mundo, que deveremos saber promover, fortalece o espírito da comunidade, 

ajuda na inserção no mercado de trabalho dos jovens profissionais de engenharia e ciência e 

torna mais fácil a colaboração com empresas onde estejam integrados. 

 

Assim, para além da relação com o IAT, que decorre num contexto muito específico e em 

estreita colaboração com outras escolas da NOVA, iremos:  

• Reformular e otimizar o papel das instituições da periferia, tornando-as mecanismos 

eficazes para o desenvolvimento de projetos investigação e transferência de 

tecnologia, ao serviço de toda a FCT NOVA; 

• Criar, no seio da FCT NOVA, o Institute for a Sustainable Future, que acolhe toda a 

atividade de prestação de serviços de inovação, consultoria e formação de quadros 

técnicos. 

• Criar um Gabinete de Relações Corporativas, que trate de toda a ligação deste 

ecossistema com a faculdade, com especial atenção à comunidade de Alumni e que 

ajude no desenvolvimento de carreira dos nossos estudantes; 

• Ter uma política muito ativa de comunicação e promoção da imagem. 

 

4.3.1 As instituições na periferia da FCT 

A FCT NOVA tem participação em três entidades periféricas de transferência de tecnologia: A 

NOVA.id.FCT, a Uninova e o Madan Parque. Mas, atualmente, não há uma definição clara dos 

seus propósitos. Por outro lado, existe, especialmente entre a NOVA.id.FCT e a Uninova, uma 

grande sobreposição de funções. 
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A NOVA.id.FCT é uma associação privada, sem fins lucrativos, resultante da parceria entre a 

FCT NOVA e quatro empresas ligadas à FCT NOVA, criada com o objetivo de agilizar a gestão 

de projetos de investigação e de transferência de conhecimento, mas que na prática funciona 

como instituição de acolhimento desses projetos, e até de unidades de investigação, e não 

apenas como instituição que agiliza a sua gestão. 

 

A Uninova é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, de utilidade pública, 

criada em 1986 com o objetivo original de desenvolver atividades de transferência de 

tecnologia e prestação de serviços. Na prática, atualmente alberga duas unidades de 

investigação, ligados a dois setores científicos da FCT NOVA, que desenvolvem projetos de 

investigação científica e de transferência de tecnologia. Neste particular, e especialmente em 

relação a uma das unidades, a Uninova funciona praticamente da mesma forma que a 

NOVA.id.FCT funciona para os outros setores. 

 

O Madan Parque é também uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, criada com 

o objetivo de consolidação e desenvolvimento de um parque de ciência e tecnologia na área 

de Almada, incluindo o apoio à criação de novas empresas de base científica e tecnológica, 

promovendo a modernização do tecido empresarial, visando a melhoria da competitividade 

do país e da região. Na prática tem funcionado como uma incubadora de empresas com 

ligação à FCT NOVA. 

 

No conjunto das 3 instituições, temos mecanismos para concretizarmos a nossa missão de 

transferência de tecnologia. Mas há sobreposições e redundâncias óbvias que dificultam a 

missão, e o facto de estarem fora da orbita interna da FCT NOVA leva a situações ambíguas. 
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Há que clarificar o papel destas 3 instituições reformulando-as e dando a cada uma delas 

uma missão clara e não sobreponível com as restantes. A sua articulação com a FCT NOVA 

deve também ser clara. 

 

NOVA.id.FCT 

A NOVA.id.FCT foi criada num contexto em que ainda não estava em funcionamento o regime 

fundacional na NOVA. Nesse contexto, tê-la como instituição de acolhimento de projetos de 

investigação, em vez de ter a própria FCT NOVA, trazia algumas vantagens na execução dos 

projetos. Entretanto a NOVA passou a Fundação, o contexto legislativo mudou, e essas 

vantagens já não são evidentes. 

 

Mas as desvantagens são claras. Na prática, os projetos desenvolvidos por docentes e 

investigadores da FCT NOVA, são oficialmente projetos desta instituição em que a NOVA nem 

sequer é maioritária. Tal é feito através de contratos de “third party agreements” onde a FCT 

NOVA cede, sem qualquer custo, os seus recursos humanos altamente especializados, ficando 

estes oficialmente sob a autoridade funcional e científica da NOVA.id.FCT. 

O perigo de tal modelo é evidente: o dinheiro dos projetos angariados pela FCT está nesta 

entidade, sem que a FCT NOVA tenha total garantia de dispor dele, e sem que estas verbas 

entrem sequer nas contas da FCT NOVA. Acresce que para vários indicadores de execução 

científica o trabalho desenvolvido (e.g. nº de projetos, nº de investigadores doutorados, etc) 

sob os auspícios desta entidade não aparecem como sendo, como verdadeiramente são, da 

FCT NOVA. 

 

Para compensar parcialmente esta cedência de recursos pela FCT NOVA, a NOVA.id.FCT 

contratou funcionários administrativos que, na prática, só estão ao serviço da FCT NOVA, e 

contratou também investigadores que, apesar de estarem a trabalhar em projetos sediados 

na NOVA.id.FCT, estão a fazê-lo em laboratórios da FCT NOVA, ao lado de docentes e 

investigadores com contrato com a FCT NOVA, e sem qualquer distinção de funções destes. 
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Diga-se, aliás, que a NOVA.id.FCT, apesar de ser uma instituição com imensos projetos de 

investigação científica e com muitos investigadores contratados, não dispõe nas suas 

instalações de nenhum laboratório, e não tem, nem de perto, espaço para alojar todos os 

funcionários e investigadores por ela contratados. 

 

Por outro lado, ao longo dos anos a NOVA.id.FCT tornou-se numa instituição muito 

competente no apoio à submissão e à execução financeira de projetos de investigação e de 

inovação. Esta competência, e os quadros que tem para este efeito, não podem ser perdidos. 

Acresce que este serviço de apoio à submissão e execução financeira, especialmente se 

prestado com qualidade como o é pela NOVA.id.FCT, tem uma oferta escassa no mercado e, 

em especial com o novo quadro comunitário e com tudo o que decorre do PRR, pode ter uma 

procura considerável. 

 

Proporemos aos associados da NOVA.id.FCT que esta passe, a médio prazo, a ser uma 

entidade exclusivamente de prestação de serviços de apoio à submissão e à execução 

financeira de projetos de investigação e de inovação, deixando, a prazo, de ter projetos de 

docentes e investigadores nossos lá sediados. Todos os novos projetos de docentes e 

investigadores da FCT NOVA, que até agora podiam ter a NOVA.id.FCT como instituição de 

acolhimento, passam a ter a própria FCT NOVA como instituição de acolhimento, 

contratando-se à NOVA.id.FCT a prestação de serviços de apoio. 

A prazo, à medida que os projetos atualmente em curso na NOVA.id.FCT forem terminando, 

haverá o compromisso da FCT NOVA de ir integrando no seu seio os funcionários, incluindo 

investigadores, agora contratados pela NOVA.id.FCT, que não os que se dedicam aos citados 

serviços de apoio. 

 

A NOVA.id.FCT tem tudo para ser uma referência nacional como entidade de prestação 

destes serviços de apoio, com uma carteira diversificada de clientes, para além da própria 
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FCT NOVA. A Uninova e as empresas sediadas no Madan Parque serão também clientes 

potenciais (como se refere abaixo). 

Com uma tal NOVA.id.FCT, e com a participação importante da FCT NOVA nesta entidade, 

teremos tudo para ter um bom serviço profissional de apoio à submissão e à execução dos 

nossos projetos. 

 

Uninova 

A Uninova foi a primeira instituição criada na periferia da FCT NOVA, em meados da década 

de 80 do século passado. Se no início o objetivo era que esta fosse uma instituição de interface 

com o mundo empresarial para todas as áreas científicas da FCT NOVA, com o passar dos anos 

passou a cumprir essa função apenas para duas dessas áreas científicas: a Engenharia 

Eletrotécnica e de Computadores e a Ciência de Materiais. 

 

Mesmo com o estreitar das áreas científicas, a Uninova tem tido um sucesso assinalável na 

angariação e desenvolvimento de projetos de investigação e de inovação, em especial 

projetos europeus. É hoje uma instituição muito reconhecida a nível europeu no 

desenvolvimento desse tipo de projetos. 

Ao contrário da NOVA.id.FCT, a Uninova dispõe de instalações adequadas ao 

desenvolvimento de projetos de investigação e inovação nas suas áreas científicas, com 

infraestruturas laboratoriais de muita qualidade. 

Como associação independente, mas com participação largamente maioritária da NOVA, e 

pleno controlo da nossa parte, a Uninova tem algumas vantagens para o desenvolvimento de 

projetos de inovação, nomeadamente aqueles que vêm do facto de ter o estatuto de utilidade 

pública, de ter alguma maior agilidade nos processos de contratação e de permitir o 

pagamento a investigadores, quando as entidades financiadoras o preveem. Esta facilidade 

pode servir de motivação extra para investigadores mais jovens se lançarem no 

desenvolvimento e coordenação de projetos de inovação. 

Tudo isto é um património que devemos preservar. 
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Por outro lado, as ligações ao mundo empresarial foram-se esbatendo. Se na sua fundação a 

associação tinha vários sócios empresariais, atualmente apenas a Associação Industrial 

Portuguesa (AIP) se mantém. Além disso, há algum déficit na capacidade de gestão da 

execução financeira dos projetos, algo que pode ser colmatado recorrendo aos serviços de 

apoio da NOVA.id.FCT. 

 

Para funcionar como uma verdadeira instituição de desenvolvimento de projetos de 

investigação e inovação ao serviço da FCT NOVA, há que reforçar a ligação ao tecido 

empresarial, em especial a nível regional. Deverão ser procurados novos parceiros para se 

juntarem como sócios, com quem nos associemos preferencialmente no desenvolvimento de 

projetos europeus de I&D+I, sem nunca perder o controlo da Uninova. 

 

Além disso, não faz qualquer sentido que esta instituição esteja apenas ao serviço de duas 

áreas científicas da FCT NOVA. A Uninova tem de se abrir à participação de todos os setores 

da FCT NOVA. 

 

Uma Uninova aberta a toda a FCT, com uma estrutura ágil, independente, mas com controlo 

da nossa parte, com mecanismo de motivação para o desenvolvimento de projetos por 

investigadores da FCT NOVA de projetos, em especial europeus de I&D+I, com maior 

participação do tecido empresarial, tem tudo para ser líder nacional na angariação e execução 

destes projetos. 

 

Madan Parque 

A outra instituição que está associada à FCT NOVA para a ligação à sociedade é o Madan 

Parque, que opera como incubadora de empresas de base tecnológica e resulta de uma 

associação entre a NOVA, o Uninova, a Câmara Municipal de Almada e a Cooperativa de 
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Ensino Superior Egas Moniz. Embora a NOVA não seja maioritária nesta associação, acaba por 

ter um controlo maioritário tendo em conta a sua participação indireta via o Uninova.  

 

Esta é, das 3 instituições, aquela que é mais independente da FCT NOVA, e assim deve 

continuar. Mas há que a dinamizar e aproveitar melhor o seu potencial. 

O Madan Parque tem um edifício moderno e funcional com uma localização privilegiada, 

junto ao Campus da FCT NOVA, no centro do futuro Innovation District. Com um Innovation 

District vibrante, a localização do Madan Parque será ainda mais valorizada. Presta ainda uma 

série de serviços de incubação de empresas de base tecnológica, de mentoria a empresas no 

seu arranque e a empreendedores e, no futuro, pode contratar serviços à NOVA.id.FCT de 

apoio à execução de projetos de inovação às empresas nele alojadas. 

 

Presta, e pode prestar cada vez mais, um serviço muito valioso à FCT NOVA. As iniciativas de 

criação de empresas, e de teste de ideias de negócio, por parte dos nossos estudantes, 

investigadores e docentes, podem ser acolhidas e apoiadas pelo Madan Parque. O Madan 

Parque pode ainda ser instrumental para o arranque de spin-offs resultantes da investigação 

aplicada, com potencial de negócio, feita no Uninova e na FCT NOVA. 

 

Temos, pois, de contribuir para que o Madan Parque seja uma incubadora dinâmica e 

sustentável, capaz de ajudar as empresas alojadas, de apoiar a FCT NOVA na ligação às 

empresas e que potencie o ensino ligado às empresas. 

 

4.3.2 Institute for a Sustainable Future 

A relação com a sociedade e o mundo empresarial deve ir muito além do desenvolvimento 

de projetos de inovação em colaboração. Para uma transferência de conhecimento e 

tecnologia como a que a nossa missão exige, temos que atuar na prestação de serviços de 

inovação muito qualificados, na consultoria e na formação de quadros técnicos. As 

instituições participadas da FCT não têm cumprido esse desígnio. 
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Temos conhecimento no nosso corpo de docentes e investigadores que nos permitiria prestar 

um conjunto alargado desses serviços. Mas não temos os equipamentos e os espaços 

adequados à sua prestação. Precisamos de um programa de reequipamento dos nossos 

laboratórios, com uma lógica de partilha de recursos, e de melhoria dos espaços de 

formação. 

 

O que defendemos é a criação, no seio da FCT NOVA, de uma nova unidade, cujo nome que 

propomos inicialmente é Institute for a Sustainable Future, que acolha toda a atividade de 

prestação de serviços de inovação, consultoria e formação de quadros técnicos. 

 

O Institute for a Sustainable Future deve ser dotado de instalações na faculdade, novas ou, 

preferencialmente, resultando de remodelação de espaços atualmente degradados. Terá 

instalações laboratoriais com equipamentos, para prestação de serviços de inovação, bem 

como salas modernas para formação. Existem, no programa-quadro que agora se inicia, 

verbas que se destinam a infraestruturas e equipamentos deste tipo, às quais nos vamos 

candidatar. O financiamento deste projeto terá que ser complementado com financiamento 

próprio e com fundos privados através de uma campanha de angariação de fundos, em 

parceria com os serviços da NOVA que têm bastante experiência, e sucesso, em operações 

deste tipo, e com o Gabinete de Relações Corporativas que descrevemos à frente. 

 

Prestação de serviços de inovação e consultoria 

Para prestarmos serviços de inovação, numa comunidade onde se Constrói o Futuro, 

precisamos de laboratórios e equipamentos, que possam ser partilhados por toda a 

comunidade, onde se possam, por exemplo, construir protótipos. Mais, precisamos de 

recursos humanos altamente especializados, que possam operar e tirar partido desses 

equipamentos. Mas esses recursos humanos já existem na faculdade, no seu corpo de 
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investigadores, parte dos quais têm, agora, vínculos precários. O Institute for a Sustainable 

Future acolherá parte desses investigadores. 

 

O Institute for a Sustainable Future terá, necessariamente, um carácter multidisciplinar e, nas 

suas instalações e, em especial a nível de equipamentos, deve haver uma lógica de partilha. 

Sem prejuízo de equipamentos totalmente adquiridos pelo instituto, o que se pretende é que 

este possa comparticipar a aquisição de equipamentos a adquirir por projetos de investigação 

e por projetos de transferência de tecnologia de docentes e investigadores da FCT. A ideia é 

que, sempre que possível, se contratualize com os investigadores responsáveis dos projetos 

a partilha dos equipamentos com o instituto (e, através dele, com toda a comunidade), tendo 

como contrapartida para estes a possibilidade de uso de outros equipamentos do instituto, 

podendo ainda haver comparticipação nos custos, viabilizando desta forma a obtenção de 

melhores, ou mais, equipamentos. Este modelo, já seguido por exemplo para equipamentos 

computacionais, em que através de um conjunto de projetos se pode ir adquirindo um cluster, 

em vez de ter equipamentos dispersos em soluções que dificilmente escalam, tem que se 

alargar a todo o tipo de equipamentos, e deve ser potenciado com verbas próprias do 

instituto. 

Os laboratórios e respetivos equipamentos não se devem ficar pelas instalações que farão 

parte do Institute for a Sustainable Future. Todo o Campus será, ele próprio, um laboratório 

para soluções de espaços inteligentes e sustentáveis. Um dos laboratórios do instituto será 

um Campus Living Lab, através do qual, com verbas a candidatar a fundos europeus e 

nacionais e, especialmente neste caso, com fundos privados, iremos infraestruturar os 

espaços exteriores do Campus, criando assim um grande espaço de experimentação e 

prototipagem nesta área tecnológica e, simultaneamente, melhorando a infraestrutura do 

nosso Campus. Devemos avançar neste laboratório com o objetivo claro de virmos a 

candidatar o nosso Campus a uma “Zona Livre Tecnológica”6. 

 

6 https://www.ani.pt/pt/valorizacao-do-conhecimento/interface/zonas-livres-tecnológicas/  

https://www.ani.pt/pt/valorizacao-do-conhecimento/interface/zonas-livres-tecnológicas/
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Desta forma viremos a ter um conjunto de laboratórios bem equipados, nas várias áreas 

científicas da escola, com um corpo de investigadores que podem tirar partido deles e prestar 

serviços à sociedade, com, obviamente, retorno financeiro para a faculdade. 

 

Mas os nossos objetivos, e a nossa ambição, com a criação deste instituto, vão além dessa 

prestação de serviços. O Institute for a Sustainable Future funcionará como um polo de 

atração de pequenas e médias empresas de base tecnológica, e potenciará a nossa 

colaboração com as empresas. 

As pequenas e médias empresas de base tecnológica (que se dedicam, elas próprias, à 

Construção do Futuro), em especial na fase de arranque, em geral não dispõem de meios e 

equipamentos para a construção de protótipos. Um dos serviços a prestar pelo instituto será 

a disponibilização de espaço e tempo nos nossos laboratórios, associado ao 

acompanhamento e consultoria dos investigadores, para ajudar essas empresas nessa 

construção. A proximidade física a estas infraestruturas pode constituir um fator extra para 

chamar estas empresas para as imediações da Faculdade, dinamizando desta forma o 

Innovation District. 

Assim estendemos a lógica de partilha dos equipamentos à sociedade e contribuímos para o 

desenvolvimento sustentável da economia da região. 

 

Finalmente, este será também um espaço ao serviço dos estudantes. É um espaço da 

Faculdade, onde os estudantes podem ter atividades laboratoriais especializadas, e no qual 

podem colaborar diretamente com as empresas e os nossos investigadores. 

 

Formação de quadros técnicos 

Somos uma escola onde se Constrói o Futuro. Uma escola onde se faz e onde se aprende a 

fazer. Somos uma Escola onde se cria conhecimento e, como tal, estamos na linha da frente 

de novas formas de fazer, de novas formas de Contruir o Futuro. A partilha deste 
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conhecimento, que se faz essencialmente com os nossos estudantes, pode e deve ser 

alargada à sociedade. 

 

Anunciar, e orientar a nossa oferta de formação a empresas, e à sociedade em geral, como 

Formação de Executivos é um erro estratégico que urge corrigir. A nossa oferta formativa 

que vá para além dos nossos estudantes dos três ciclos universitários, ao invés de ser 

orientada para executivos, deve ser especialmente dirigida a quadros técnicos altamente 

qualificados em empresas de base científica ou tecnológica. Embora não seja, em regra, 

conducente à obtenção de graus académicos, pode conferir certificação através de 

mecanismos de micro-credenciais (alinhados com a política europeia para formação ao longo 

da vida) e deve, obviamente, ser validada pelos órgãos científicos da FCT NOVA.  

 

A necessidade de atualização e de formação ao longo da vida desses quadros encontra na FCT 

NOVA os docentes e investigadores qualificados para tal. Devemos fazê-lo no âmbito do 

Institute for a Sustainable Future, onde estes quadros encontrarão, sempre que necessário, 

os equipamentos para esta atualização, e integrados num projeto ambicioso de liderar a 

Construção de um Futuro Sustentável. Há atualmente um déficit de salas modernas que 

permitam fazer esta formação com qualidade. Por isso, o instituto deve prever a construção 

de tais salas que, quando não estejam a ser utilizados pelo instituto, estarão ao serviço dos 

nossos estudantes. 

 

A Universidade NOVA de Lisboa candidatou-se e obteve financiamento no âmbito da medida 

6 do PRR, para formação de reskilling e upskilling, nos quais o tipo de formação que aqui 

propomos está totalmente enquadrado. Devemos, pois, no seio da NOVA, reclamar esse 

financiamento para iniciarmos desde já com esta oferta. 

 

A ligação com as empresas para colaboração neste âmbito, e para angariação de quadros para 

a formação, será feita através do Gabinete de Relações Corporativas, que descrevemos de 
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seguida, e vista num âmbito mais geral de proposta de valor FCT NOVA apresentada a 

empresas, de forma personalizada. 

 

Somos, e devemos orgulhar-nos de ser, uma escola onde se ensina a Construir o Futuro e não 

uma escola onde se ensina a gerir ou a analisar o futuro. É como tal que nos devemos 

apresentar perante a sociedade, e é aí que devemos concentrar a nossa oferta de serviços, 

incluindo os de formação dirigida à sociedade. 

 

O Institute for a Sustainable Future está integrado na visão que temos para a Escola e marca 

bem o caminho que queremos trilhar. Um caminho de partilha com a sociedade, um caminho 

de criação de valor, um caminho focado em temas multidisciplinares para a Construção do 

Futuro, um caminho que envolve toda a comunidade, e que, simultaneamente traga 

benefícios para os nossos estudantes. 

 

4.3.3 Gabinete de Relações Corporativas 

A estratégia que apresentamos de ligação à sociedade, com projetos em colaboração, com a 

criação de spin-offs, com prestação de serviços ou com formação de quadros técnicos, só 

pode funcionar com um serviço profissional e competente de relações com o tecido 

empresarial. A este respeito, temos na NOVA exemplos de grande sucesso noutras Unidades 

Orgânicas, nos quais nos podemos inspirar e com as quais podemos colaborar proximamente. 

 

Nesse sentido, criaremos um Gabinete de Relações Corporativas com a missão de: articular, 

desenvolver e manter a ligação de todo o ecossistema ligado à FCT NOVA com os parceiros 

externos: empresas, antigos alunos, potenciais mecenas e outros parceiros, para apoiar a 

estratégia e a atividade da escola nas suas diferentes dimensões. 

A candidatura da NOVA à medida 6 do PRR, já financiada, tem verbas que podem ser usadas 

para financiar o arranque deste serviço, na vertente de “transformação organizacional”. 
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Atualmente a FCT NOVA relaciona-se com um número alargado de empresas, mas esse 

relacionamento encontra-se muito fragmentado, sendo essencialmente a nível dos 

departamentos, quando não até a nível de docentes individuais. Esta fragmentação não nos 

permite ter uma visão global da situação e, principalmente, não permite que as empresas 

com que nos relacionamos tenham uma visão global da FCT NOVA, nem que se apercebam 

do potencial que temos, como um todo, e do que lhes podemos oferecer. 

Uma agregação dos contactos empresariais permitirá uma coordenação de esforços e 

eficiência de recursos, apresentando uma visão holística da proposta de valor do 

ecossistema FCT NOVA, capaz de potenciar parcerias transversais a toda a Escola.  

 

Este Gabinete, que deve trabalhar com muita proximidade com os departamentos relevantes 

em cada caso, passará a ser o ponto preferencial de contacto das empresas com a Escola. 

Terá uma relação profissional, assegurando a aproximação da escola às empresas, parceiros 

e recrutadores relevantes. Sendo gerida de forma centralizada, permite também a “venda 

cruzada” entre diferentes áreas científicas da FCT NOVA. Neste Gabinete, cada empresa, 

começando pelas maiores ou com maior interesse estratégico ou interação connosco, passa 

a ter um ponto de contacto dentro da FCT NOVA, um gestor personalizado da relação com a 

empresa, que gere esta relação de forma holística e com um conhecimento aprofundado da 

empresa.  

 

Os alumni, como principais embaixadores da Escola, devem ser alvo de especial atenção por 

parte deste serviço, devendo este criar e manter uma Rede de Alumni ativa, espalhada por 

todo o mundo, e promover atividades regulares visando a aproximação dos alumni entre eles, 

dos alumni com a Escola, e entre os alumni e os atuais estudantes. Estas atividades devem 

ser feitas, sempre que possível, em colaboração com a Associação de Antigos Alunos da FCT. 

 

Este Gabinete, com a sua proximidade ao mundo empresarial, deve ainda interagir com as 

nossas atividades académicas, internalizando benefícios para os nossos estudantes e 
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apoiando-os no início da sua carreira. Nesse sentido, integrado na sua atividade com as 

empresas deve: angariar oportunidades de colaboração no ensino, em Unidades 

Curriculares, na cocriação de pequenos cursos, em estágios, dissertações e teses em 

ambiente empresarial; desenvolver oportunidades de interação, como visitas de estudos, 

encontros de estudantes com quadros e CEO de empresas, ou apresentações de 

recrutadores; fazer convites regulares a empresas, alumni e outros oradores para 

participação em atividades da Escola; apoio a atividades dos estudantes, via Associação de 

Estudantes, incluindo na angariação de patrocínios; promover a empregabilidade dos nossos 

estudantes a nível global. 

 

Criar este Gabinete vai ser um grande desafio e não devemos esperar que comece a dar frutos 

de imediato. Mas estamos convictos que é este o caminho. Os exemplos de sucesso de outras 

escolas da NOVA dão-nos alento e aumentam a nossa convicção. 

 

4.3.4 Comunicação e Imagem 

A comunicação interna e externa de todas as atividades e casos de sucesso que prestigiam a 

FCT NOVA e a sua comunidade reveste-se de enorme importância. 

 

Tal como a produção de conhecimento não se efetiva se não for divulgada entre pares, as 

instituições académicas não cumprem plenamente a sua função se não comunicarem 

também com a sociedade, numa ótica de responsabilidade e transparência. Sendo a FCT 

NOVA fértil em inovação científica e tecnológica, urge que a inovação se decline em notícias 

que certamente marcarão a atualidade. Ser notícia pelos sucessos alcançados é sempre 

motivo de orgulho. 

 

Por outro lado, a FCT NOVA não pode descurar a comunicação interna, sem a qual não atuará 

de forma integrada e eficiente, e não envolverá as pessoas na obtenção dos objetivos, porque 

não sentirão que os sucessos são também delas. 
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Hoje em dia a comunicação tem que obrigatoriamente passar pelas novas tecnologias e 

plataformas que abrem um conjunto de novas oportunidades e permitem às organizações 

conhecer, em tempo útil a eficácia da comunicação e, quase em simultâneo, proceder aos 

necessários ajustes ou testes.  

 

A qualidade tem que ser um elemento estruturante em todas as ações de Comunicação e 

Marketing, porque só assim se concretiza uma estratégia eficaz na projeção da imagem da 

FCT NOVA. A ausência de comunicação é preferível a uma má comunicação. 

 

À luz de uma comunicação de qualidade, é incompreensível que passados 15 meses desde a 

implementação da nova identidade visual da FCT NOVA (fevereiro de 2021) (que, aliás, não 

foi objeto do recomendável e necessário envolvimento da comunidade) páginas web 

institucionais, estacionário e materiais de divulgação continuem a exibir o anterior logotipo, 

convivendo com materiais com o novo logotipo.  

 

Propomos investir, com profissionalismo e dedicação, na imagem e comunicação da FCT 

NOVA. Defendemos que a identidade de uma instituição é construída pelas pessoas, reflete 

os seus valores e os seus sucessos, condensando o legado de toda a comunidade, e que deve 

estar em harmonia com o seu plano estratégico e com a sua missão. 

 

Ao elaborar um plano de comunicação devemos ter sempre presente que a comunicação não 

é um fim em si mesma, mas uma ferramenta essencial na concretização da Visão e Objetivos 

Estratégicos. A comunicação só será forte e eficaz, se for abrangente, de acesso simples, 

direta, consistente e simples. 

 

O Plano de Comunicação, Imagem e Marketing proposto assenta em quatro pilares: 

• Fortalecer a divulgação no exterior; 
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• Implementar mecanismos de comunicação interna; 

• Comunicação transversal; 

• Dinamizar a presença da FCT NOVA nas redes sociais. 

 

 

Divulgação no Exterior 

No contexto da Divulgação no Exterior, serão promovidas atividades de divulgação e 

comunicação de ciência e de cariz cultural, numa perspetiva abrangente.  

 

Neste contexto, umas das primeiras atividades será o redesenho do website da FCT NOVA, 

quer para o adequar à nova imagem institucional, quer para o tornar mais funcional, moderno 

e agradável para o utilizador. Este será um veículo de eleição na comunicação intramuros e 

extramuros.  

 

Será dinamizado o apoio à organização de eventos de carater científico, tais como congressos, 

colóquios, conferências e seminários. Este apoio passará pelo necessário acompanhamento 

operacional e pelo acompanhamento na elaboração dos websites dos eventos, que serão um 

importante contributo para a afirmação da imagem da nossa Escola. 

 

A divulgação da Ciência criada na FCT NOVA será efetuada através de notícias no website da 

FCT NOVA, nas redes sociais, e em meios de comunicação social de referência nacional e 

regional, em estreita colaboração com os Departamentos e com as Unidades de Investigação 

com presença no Campus e, certamente, contará com a participação da comunidade. Nessa 

linha, será criada uma plataforma onde cada membro da FCT NOVA poderá sugerir notícias 

sobre o resultado de atividades de investigação, de projetos ou eventos. 

 

No âmbito da Comunicação da Ciência, serão reforçados e rejuvenescidos os eventos e 

escolas de verão que reforçam de forma indelével a identidade da FCT NOVA tais como a 
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EXPO FCT, TEDxFCT UNL, MatNOVA, FCT NOVA Coding Fest, Academia Quantum e o programa 

de Embaixadores FCT NOVA. A estas iniciativas que tanto sucesso granjeiam, serão somados 

dois novos eventos, com o objetivo de mostrar à sociedade a dimensão e o potencial da FCT 

NOVA, e de promover de forma eficaz a transmissão de conhecimento junto do meio 

empresarial. Em paralelo serão dinamizadas mostras de ciência nos centros comerciais, 

centros de lazer, bibliotecas e noutros espaços de grande circulação, dirigidas a estudantes 

dos ensinos secundário e básico.   

 

Será lançada uma publicação anual que agregue todas as atividades científicas desenvolvidas 

na FCT NOVA, a qual reforçará a partilha da informação com a nossa comunidade, com a 

sociedade, e com os parceiros nacionais e internacionais. 

 

Será criado um prémio que distinga projetos de investigação a desenvolver por docentes e 

investigadores juniores da FCT NOVA e que envolva, pelo menos, dois departamentos da FCT 

NOVA. 

 

Uma newsletter, enviada para toda a comunidade da FCT NOVA e demais stakeholders fará o 

resumo do que de mais importante aconteceu no campus, em termos de investigação, 

prémios, conferências e outras atividades dignas de registo. 

 

Comunicação Interna 

Investir na divulgação externa é de extrema importância para que a FCT NOVA fortaleça a sua 

visibilidade e reforce a sua boa reputação.  Porém, esse trabalho começa com uma eficiente 

comunicação interna. A imagem projetada deve estar alinhada com a realidade dentro de 

casa, uma vez que os membros da nossa comunidade são os seus representantes mais 

importantes e aqueles que podem enaltecer ou minar a sua credibilidade. 
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Uma boa comunicação interna é essencial para garantir que a comunidade está alinhada com 

a visão e objetivos estratégicos e para fomentar o espírito de pertença e de coesão. É, ainda, 

um instrumento que garante a eficiência dos processos, e é um meio de transmissão de 

conhecimento dentro da FCT NOVA. 

 

O desenho do plano de comunicação interna será um trabalho colaborativo, que contará com 

a contribuição das várias estruturas organizacionais e terá como principais objetivos: 

• Partilhar as boas práticas; 

• Promover uma maior interação entre as várias estruturas; 

• Promover o acesso à informação relevante para cada um dos grupos da nossa 

comunidade: estudantes, docentes, investigadores e funcionários. 

 

A efetivação dos primeiros dois objetivos só poderá ser alcançada após a necessária discussão 

salutar entre os protagonistas. Para alcançar o último objetivo iremos criar um portal 

destinado a cada um dos grupos da nossa comunidade: estudantes, docentes, investigadores 

e funcionários. Nestes portais será disponibilizada a informação que permita responder às 

perguntas que se colocam a cada um de nós na prossecução das nossas funções ou 

relativamente aos nossos percursos. 

 

Relativamente aos estudantes, muito do trabalhado necessário tem sido feito pelas últimas 

direções. Será, apenas, necessário atualizar a informação e tornar o portal mais apelativo. No 

entanto, relativamente aos docentes, investigadores e funcionários, o terreno está virgem. 

Por forma a responder a perguntas que ocorrem no dia a dia, é necessário mergulhar nos 

meandros dos despachos, regulamentos e legislação de difícil acesso.  

 

Como decorre do nosso ordenamento jurídico “A ignorância ou má interpretação da lei não 

justifica a falta do seu cumprimento nem isenta as pessoas das sanções nela estabelecidas” 

(artigo 6.º do Código Civil). No entanto, há, em geral, um grande desfasamento entre a 
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produção de regulamentos e actos legislativos e o conhecimento por parte daqueles que os 

terão de cumprir. Os referidos portais terão como objetivo colmatar essa lacuna de 

informação, permitindo um aproveitamento mais eficiente do nosso tempo. Todos nós 

sentimos, em alguma ocasião, que o nosso tempo não é devidamente utilizado por termos de 

realizar tarefas que poderiam ser simplificadas ou eliminadas. 

 

Comunicar transversalmente 

Entendemos a comunicação transversal como as ações de comunicação direcionadas 

simultaneamente aos membros da nossa comunidade e à sociedade. Neste enquadramento, 

identificamos duas áreas de atuação:  o acolhimento dos estudantes e divulgação dos cursos, 

e a dignificação da NOVA.FCT Editorial.  

 

Tendo consciência das dificuldades atuais de integração dos estudantes, será dada especial 

atenção ao acolhimento dos novos estudantes, apoiando todo o tipo de iniciativas que 

contribuam para um envolvimento efetivo da comunidade académica da Escola. Este serviço 

será prestado pelo Gabinete de Acolhimento e Apoio ao Estudante que apoiará também a 

divulgação dos cursos da FCT NOVA nas escolas do ensino secundário e nos eventos 

institucionais organizados para esse fim, como a Futurália, e promoverá o lançamento de um 

guia de acolhimento dos novos alunos. Desta forma a transição dos estudantes dos bancos 

do ensino secundário para os auditórios do ensino universitário será feita de forma suave. 

 

A NOVA.FCT Editorial (NFE), foi criada em 2015 como a editora da FCT NOVA, tendo por objeto 

concretizar um projeto editorial baseado, principalmente em formato papel, em obras de 

apoio ao ensino e investigação, mas também de divulgação científica e de índole cultural, 

produzidas por docentes, investigadores, funcionários e estudantes da Faculdade. Através das 

suas publicações, a NFE, tem também como objetivo a consolidação do prestígio e imagem 

da FCT NOVA em termos nacionais e a valorização das competências existentes na nossa 

Escola, assim como a promoção do ensino da engenharia e da investigação científica em 
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Portugal. No entanto, por diversas razões, nunca foi disponibilizado o necessário 

financiamento, por forma a que a Editora alcançasse o nível de amadurecimento desejado, 

que lhe permitisse prosseguir o seu natural e inicialmente planeado percurso. 

Considerando que o objeto inicial continua a ver válido, e de grande atualidade, a NFE será 

dignificada através da atribuição do financiamento necessário e do reforço da equipa 

associada. 

 

Redes Sociais 

Queremos partilhar a informação através dos diferentes canais de que hoje dispomos, 

chegando a um maior número de pessoas.  

 

Atualmente, nenhum plano de comunicação pode esquecer o YouTube e as diferentes redes 

sociais, com destaque para o Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram. A importância das 

Redes Sociais é incontornável, visto serem meios de comunicação privilegiados pela 

comunidade estudantil universitária e pré-universitária.   

 

Entendemos que a presença nestas redes obedece a regras muito próprias que têm de ser 

conhecidas e monitorizadas por quem domine o marketing digital. 

 

Por forma a garantir a eficiência da nossa comunicação, torna-se importante garantir que as 

páginas das contas oficiais da FCT NOVA (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e Youtube), 

e das organizações no seu perímetro, espelhem a nossa diversidade e se complementem, sem 

se dispersarem em termos de mensagens. As páginas devem apresentar uma coerência entre 

si, o que só é conseguido através de uma colaboração permanente entres os respetivos 

gestores. 

 

Para cumprir este desígnio, e como resultado de uma reflexão conjunta em torno dos nossos 

objetivos, modos de trabalho, público-alvo e de boas práticas de produção de conteúdos, será 



 

PROGRAMA DE AÇÃO | FCT NOVA (2022-2026) JOSÉ JÚLIO ALFERES 

 

75 

elaborado o Guia para as Redes Sociais da FCT NOVA. O documento será direcionado para os 

responsáveis pelas páginas nas diversas redes sociais, e também para os docentes, 

investigadores e funcionários que desenvolvam ou que pretendam vir a desenvolver 

conteúdos. Este Guia não pretende esbater as diferenças entre as diversas páginas nem 

anular a desejável autonomia, mas antes identificar boas práticas e garantir o bom uso da 

imagem da FCT NOVA. 

 

Neste contexto, serão promovidas ações de formação para a comunidade FCT NOVA sobre a 

gestão e produção de conteúdos nas Redes Sociais. 
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4.4 Governação e Comunidade 

Promover uma comunidade motivada e mobilizada 

OBJETIVO # 13  Garantir uma governação baseada em valores académicos, participada e 

transparente. 

OBJETIVO # 14  Promover a renovação do corpo docente e de investigadores de forma 

progressiva e sustentada, e assegurar apoio no desenvolvimento das suas 

carreiras, com vista a preparar a FCT NOVA para os desafios do futuro. 

OBJETIVO # 15  Estabilizar um quadro de funcionários técnicos e administrativos qualificado, 

que se sintam parte integrante da comunidade, e que contribuam 

decisivamente para serviços eficazes e eficientes. 

OBJETIVO # 16  Dispor de serviços de apoio, que garantam um ambiente de bem-estar, 

respeito e inclusão em toda a comunidade. 

 

Uma Escola de referência onde se Constrói o Futuro só se consegue fazer com pessoas 

motivadas e mobilizadas para contribuir com o seu melhor para o bem comum.  

 

É muito importante ter uma liderança esclarecida, clara e assertiva, que mais do que apontar 

objetivos, consiga mobilizar toda a comunidade na construção dos caminhos para alcançar 

esses objetivos. Numa Escola com a dimensão da nossa, só podemos evoluir se soubermos 

atrair para a condução da Escola um número cada vez maior de pessoas. 

 

Temos mais de 500 docentes e investigadores doutorados, com ideias sobre a investigação, o 

ensino e a ligação à sociedade. Temos mais de 200 funcionários, empenhados em ajudar na 

missão da Escola. Temos cerca de 8.000 estudantes, que sabem que o seu futuro passa pela 
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qualidade da nossa Escola. É um enorme potencial que não se pode desperdiçar. Só 

aproveitando este potencial conseguiremos dar saltos qualitativos no caminho da excelência. 

 

É preciso abrir a discussão dos assuntos da Escola a toda a comunidade. Mas não basta 

discutir. Para que esta política seja sustentável, é preciso que quem contribui nas várias 

discussões sinta que o seu contributo é escutado, que é útil, que a discussão não é estéril, e 

que conduz a medidas concretas. 

 

Esta política de abertura não deve ser confundida com uma governação plebiscitária, sem 

responsabilização dos vários órgãos da Escola ou, menos ainda, como uma governação onde, 

como tem acontecido ultimamente, sob a capa de uma pretensa descentralização se alijam 

responsabilidades da Direção. Os vários órgãos, começando pela Direção, têm que assumir as 

decisões e as responsabilidades. Mas devem saber mobilizar grupos de trabalho para temas 

concretos, cuja opinião, tenham, de facto, em conta. 

 

Sente-se hoje um grande afastamento de uma boa parte da comunidade dos processos de 

decisão. Mas há sinais de que a comunidade tem vontade de participar. O processo de eleição 

do Conselho de Faculdade há cerca de um ano, ao qual se apresentaram 5 listas e que 

culminou numa votação com a participação de mais de 90% dos docentes e investigadores, é 

um sinal claro de vontade de participar. Apesar de sentirmos que nos últimos anos a 

comunidade se tem deslaçado e que se tem perdido o fantástico espírito de corpo que existia, 

algo que não é certamente alheio à ocorrência da pandemia, a verdade é que quando 

chamadas a ter uma voz nos destinos da Escola, as pessoas respondem de forma clara. Há 

que aproveitar todo o potencial desta vontade da comunidade em ter uma voz mais ativa! 

 

Parte das iniciativas e temas de discussão são globais a toda a Escola. Mas muitos dizem 

essencialmente respeito a áreas científicas concretas e ganham em ser tratadas ao nível do 

respetivo departamento. Para que tal seja eficaz, é preciso dotar os departamentos de uma 



 

PROGRAMA DE AÇÃO | FCT NOVA (2022-2026) JOSÉ JÚLIO ALFERES 

 

78 

verdadeira autonomia, para a qual é preciso dotá-los de recursos com base em regras 

transparentes e aceites por todos. 

 

Tudo isto só é possível se todos sentirem que o seu esforço e contributo é recompensado. E 

também só se faz de forma sustentada, se conseguirmos injetar sangue novo, com ideias 

novas. 

 

Por fim, para que toda a comunidade funcione bem, é preciso dotar a Escola de serviços e 

sistemas de informação eficazes, que permitam que esta se foque no que é essencial, 

aprender, ensinar e investigar, e que se desenvolva num ambiente de bem-estar e inclusão. 

 

Nesse sentido, iremos: 

• Promover um modelo de governação participada e descentralizada; 

• Ter uma política de desenvolvimento de carreira, e de rejuvenescimento, de todo o 

corpo de funcionários, docentes, investigadores e de apoio técnico e administrativo; 

• Proceder à otimização dos serviços e processos, tornando-os mais eficazes e 

eficientes; 

• Aumentar os serviços e mecanismos de apoio para garantir um ambiente de bem-

estar, respeito e inclusão em toda a comunidade. 

 

4.4.1 Modelo de governação 

A forma de governação que se pretende incutir passa por um estilo de liderança e por uma 

postura perante a Escola, a par de um conjunto de medidas estruturantes e importantes. 

 

O Conselho Executivo será constituído por subdiretores com pelouros que se aproximam, 

grosso modo, dos eixos de atuação em que este programa está estruturado. 

Ao Diretor competirá a liderança e orquestração desta equipa, a interação com toda a Escola, 

as relações e representação externa da FCT NOVA e, claro, o modelo de governação. 
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O Conselho de Faculdade, o órgão máximo da Escola e o único que agrega representantes 

dos vários corpos existentes na Escola (docentes e investigadores, estudantes e funcionários) 

e que, através dos seus membros externos, tem representação da sociedade, será o órgão a 

quem esta Direção recorrerá preferencialmente para todas as decisões estratégicas e de 

quem espera também uma atividade rica, pró-ativa e de promoção de debates sobre os 

grandes temas que importam ao futuro da FCT NOVA.  

 

O Conselho Pedagógico e o Conselho Científico serão coordenados pelos subdiretores que, 

respetivamente, se encarregarão dos eixos 1 e 2 aproximando, desta forma, o Conselho 

Pedagógico da estratégia da FCT NOVA para o ensino e aprendizagem e o Conselho Científico 

da estratégia para a investigação científica. O Conselho Científico deverá gozar de uma maior 

autonomia. O Conselho Pedagógico deve funcionar com uma grande proximidade dos 

estudantes, escutando-os verdadeiramente acerca da estratégia de ensino e aprendizagem. 

A interação entre a investigação e a inovação ficará a cargo de um subdiretor que deve 

trabalhar com muita proximidade ao Conselho de Unidades de Investigação, que verá o seu 

papel reforçado como atrás se descreveu 

 

A gestão do orçamento corrente deve ser, cada vez mais, descentralizada para os 

Departamentos, que deverão dispor de orçamentos reforçados, mas também de atribuições 

acrescidas. Para que tal seja possível é essencial que seja previamente acordado um modelo 

de distribuição de verbas pelos departamentos transparente e com aceitação consensual de 

toda a Escola. Um tal modelo, como existiu e funcionou antes da crise de há uma década, 

deve ter em conta as dimensões e necessidades dos departamentos, os espaços que ocupam, 

os estudantes que formam, a investigação que desenvolvem, numa perspetiva de médio 

prazo e não apenas olhando para o momento presente.  
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Essa descentralização deve ser acompanhada por uma gestão solidária, muito próxima entre 

o Conselho Executivo e os Presidentes de Departamento, com reuniões regulares de trabalho 

para gestão dos assuntos correntes, no seio do Colégio de Presidentes de Departamento. 

 

Será promovida a disseminação alargada de informação sobre a Escola e sobre os seus 

processos de decisão. Será promovida a criação de fóruns de discussão para assuntos 

concretos da política da Escola, como os vários que são apontados neste programa. Serão 

criados grupos de trabalho para fazer propostas concretas sobre esses vários assuntos, 

grupos de trabalho esses que deverão contar com a participação de docentes e investigadores 

mais jovens, e, quando tal se justificar, com a participação de estudantes e funcionários, 

alargando também desta forma a participação de toda a Escola na definição do seu Futuro. 

Serão promovidas reuniões com todos os membros de cada departamento, com 

periodicidade mínima de um ano, para ouvir “no terreno” quais são os problemas dos colegas. 

Promoveremos ativamente junto de cada departamento que as funções e a participação 

em diferentes comissões sejam distribuídos por um número o mais alargado possível de 

colegas. Será definida uma tarde com periodicidade regular, como um período em que as 

portas do Diretor estarão abertas para todos os que quiserem falar ou discutir comigo. 

 

Será promovido também um diálogo continuado com os estudantes, vendo na Associação de 

Estudantes o interlocutor privilegiado para este diálogo. A Associação de Estudantes, para 

além de funcionar como um verdadeiro “provedor do estudante”, tem um papel 

fundamental na dinamização de atividades extracurriculares, de atividades desportivas e 

culturais e na criação de um fantástico ambiente na Escola, de bem-estar respeito e inclusão. 

O diálogo franco e aberto com a Associação de Estudantes será reforçado e intensificado. 

 

A criação deste modelo de governo passa em muito pelo estilo de liderança e governação do 

Diretor. Como Diretor, assumirei o compromisso solene de, à semelhança do que tenho feito 

em todas as organizações que dirigi, ser um dirigente próximo, que, mais do que falar, quer 



 

PROGRAMA DE AÇÃO | FCT NOVA (2022-2026) JOSÉ JÚLIO ALFERES 

 

81 

escutar a opinião de todos os que com ela queiram contribuir e de ter essas opiniões em 

consideração em todas as decisões. 

Assumirei sempre as decisões da Escola, em especial as que possam vir a correr menos bem, 

e saberei dar o devido crédito a toda a Escola, em especial nos sucessos. 

 

4.4.2 Rejuvenescimento e desenvolvimento de carreiras 

Rejuvenescimento 

A FCT NOVA está a deparar-se com o desafio de uma renovação substancial do seu quadro de 

pessoal docente, por via de um número muito significativo de aposentações que já está a 

ocorrer e que se intensificará nos próximos anos. Pouco tem sido feito para encarar este 

desafio de forma concertada e holística. Pode ser tão importante como, por exemplo, permitir 

a constituição de massa crítica em subáreas que a simples substituição individual de docentes 

não permitiria. Devemos atuar rapidamente, sob pena de termos que substituir um número 

considerável de docentes em simultâneo, comprometendo a transição geracional. 

 

Mas este desafio traz consigo uma grande oportunidade. Podemos contratar novos docentes 

sabendo que o seu financiamento fica garantido a médio prazo por conta das aposentações 

que irão ocorrer. Não temos, pois, que temer contratações que tenham financiamento no 

momento atual, mas que não tenham garantia de financiamento a mais longo prazo. 

 

Temos que saber aproveitar esta oportunidade para contratar jovens de elevado potencial, 

num recrutamento aberto e, se possível, internacional. Jovens que venham rejuvenescer a 

nossa Escola, que tragam sangue novo e ideias novas na investigação e no ensino, mas com 

tempo para se integrarem no espírito e nas áreas prioritárias da FCT NOVA. Alguns desses 

jovens até já estarão connosco, mas com vínculos precários de investigação. Outros terão que 

ser recrutados através de uma política ativa de busca de talentos. 

 



 

PROGRAMA DE AÇÃO | FCT NOVA (2022-2026) JOSÉ JÚLIO ALFERES 

 

82 

Deve ser dada prioridade à definição de um plano plurianual de contratações para cada 

departamento, a discutir aprofundadamente no Conselho Científico, tendo em conta as 

disponibilidades de recursos da Escola como um todo, de forma integrada e solidária e a 

contratualizar departamento a departamento. O atual Plano Estratégico de Desenvolvimento 

de Recursos Humanos foi feito de forma desligada, onde cada departamento fez as suas 

propostas o melhor que conseguiu, mas sem qualquer visão de conjunto, sem olhar para a 

Escola como um todo. 

 

As contratações têm que ser vistas com base no “filme” dos recursos de cada setor ao longo 

dos próximos anos, nas suas apostas de se prepararem para os desafios no Futuro, e não 

apenas na “fotografia” das necessidades em cada momento. Mais, as contratações têm que 

ser baseadas em regras claras, transparentes e aceites na Escola de forma alargada. As 

regras devem ser claras e transparentes, mas não podem ser cegas e baseadas apenas em 

números de uma “folha Excel”. Os números são importantes, em grande parte dos casos são 

mesmo determinantes, mas também é importante que a Escola consiga fazer apostas que se 

possam revelar menos “lucrativas” num dado momento. Essas apostas só se poderão fazer se 

forem conhecidos os seus custos e objetivos e forem assumidas de forma consensual. 

 

A política de contratações não se deve esgotar nas necessidades dos setores existentes. 

Devemos reservar uma parte da disponibilidade de contratação para fazer contratações 

estratégicas, em áreas novas ou multidisciplinares, para dar resposta a novos desafios de 

investigação, ou abrir novas áreas de formação.   

 

Mesmo com um planeamento cuidado, a antecipação de contratações tem custos. Há que 

encontrar formas de financiamento e, se necessário, há que estar disponível para reduzir o 

investimento em outras atividades e fazer face a estes custos. Assumir que é prioritário, 

significa isso mesmo. 
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Relativamente às formas de financiamento, há que potenciar as oportunidades da política de 

estímulo ao emprego científico promovidas pelo governo, encaminhando parte desse 

estímulo para a contratação de docentes. Há também que encontrar formas de financiamento 

repartido entre a direção da Escola, as unidades de investigação e projetos. A maior 

flexibilidade de gestão propiciada pela Fundação da NOVA, que prevê contratações 

processualmente mais simples na modalidade de contrato individual de trabalho e a ligação 

às instituições associadas à FCT NOVA que podem angariar financiamento por via empresarial, 

serão veículos privilegiados para possibilitar esse financiamento multipartido. 

 

Carreiras de Docentes e Investigadores 

Ter uma carreira estável, com oportunidade de progressão não só é um desejo legítimo de 

qualquer docente ou investigador, como é também um direito justo em qualquer profissão, 

contribuindo para o crescimento económico e sustentado das sociedades. E, do ponto de vista 

da instituição, poder contar de maneira estável com o melhor talento, e ajudá-lo a progredir, 

constitui um elemento fundamental para a concretização da missão da Universidade. É assim 

crucial que tenhamos uma política que promova carreiras com estabilidade e oportunidades 

de progressão e que, desde o início, acompanhe os docentes e investigadores e os ajude nessa 

progressão. 

 

Os docentes já estão integrados numa carreira com estabilidade. Mais, ao contrário do que 

se passou durante décadas, as oportunidades de progressão já não estão associadas a um 

conjunto muito limitado de vagas, que concorriam com vagas de contratação de novos 

docentes. Com efeito, o Decreto-Lei de Execução Orçamental de 2019 (DL nº 84/2019, de 28 

de junho) veio desligar os processos de progressão na carreira dos de contratação, impondo 

até que os mecanismos de progressão fossem rapidamente usados, durante o ano de 2019, 

para cumprir cotas mínimas. Essa linha política reafirmou-se com o Decreto-Lei nº 112/2021, 

de 14 de Dezembro, que estende esse mecanismo por um período de 18 meses a partir da 

data de publicação e prevendo até que, depois dessa data, o mecanismo passe a fazer parte 
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de um novo Estatuto da Carreira Docente Universitária. Assumindo a estabilidade desta 

medida, temos os mecanismos legais que nos permitem proporcionar a progressão na 

carreira a todos os docentes com mérito, em termos absolutos, para progredir. Mas, em 

especial para os mais jovens, é preciso guiá-los no desenvolvimento dessa carreira e é 

também preciso ter mecanismos internos que garantam que essa progressão ocorre mesmo. 

 

Será criada uma Comissão de Desenvolvimento da Carreira, constituída por docentes mais 

seniores e Emeritus, das várias áreas científicas da Escola, que tenha por missão coordenar o 

processo de aconselhamento dos docentes e investigadores no desenvolvimento da sua 

carreira. Este processo é especialmente importante no aconselhamento de jovens de elevado 

potencial, no início das suas carreiras. 

Mas não é menos importante para docentes em fases intermédias. A comissão pode detetar 

lacunas nos curricula dos docentes que solicitem o seu parecer, pode aconselhar e promover 

junto dos respetivos setores que lhes sejam dadas condições para as suprir (por exemplo, com 

integração em atividades específicas de investigação, ou oportunidades de mais coordenação 

de atividades pedagógicas). 

 

Esta Comissão terá ainda a função de promover uma chamada regular em que cada um se 

poderá propor para progressão na carreira. Nesta função deverá socorrer-se do parecer 

especializado de uma comissão independente, que integre maioritariamente docentes e 

investigadores externos de renome internacional, à semelhança do que se fez nos “concursos 

de mérito” há mais de uma década, mas que também responsabilize os membros da 

Comissão. Cada uma dessas chamadas deve culminar com uma proposta da Comissão ao 

Conselho Científico, de um conjunto de abertura de concursos de carreira. 

 

Relativamente à carreira dos investigadores, a questão coloca-se logo na estabilidade do 

emprego. Os investigadores que temos connosco têm, na sua esmagadora maioria, contratos 

a termo, após os quais não é garantida a continuidade. Como já referimos, este é um 
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problema cuja resolução não depende totalmente da Direção da FCT NOVA. Depende 

essencialmente de medidas, e financiamento, do Governo. Somos uma Universidade Pública 

e a garantia de financiamento estável para desenvolvimento de carreiras tem que ser 

assumida pelo governo que, em última análise, define as prioridades políticas para as 

Universidades Públicas como um todo. 

Sem esse compromisso do Estado será difícil garantir a estabilidade e desenvolvimento de 

carreira para os investigadores que temos connosco, como desejamos. Mas, mesmo sem esse 

compromisso, devem ser encontradas formas de integrar na carreira o maior número possível 

dos atuais investigadores que têm talento para continuar connosco. Por um lado, há um 

mínimo de financiamento das Unidades de Investigação que podemos assumir que sempre 

conseguiremos, e apostar em integrar na carreira, com estabilidade, alguns investigadores. 

Além disso, pode-se contratualizar, com os investigadores que se mostrem interessados, uma 

alteração de parte das suas funções, para além da investigação, que continuaria sempre a 

existir. Assim, cada investigador, em momentos diferentes da carreira, poderia dedicar parte 

do seu tempo a funções de ensino, de inovação ou planeamento estratégico e de apoio à 

Escola. Desta forma, a Escola passaria a contar com o talento destas pessoas altamente 

qualificadas, economizando com a contratação de recurso para essas funções, usando estas 

verbas para dar estabilidade a estes investigadores. 

Todo este processo seria sempre voluntário por parte dos investigadores, numa base de 

compromisso mútuo, e com ingresso por concursos competitivos. Este é um processo que 

depende de regulamentação própria da Universidade NOVA de Lisboa, e pela qual nos 

bateremos. 

 

Quadro de Funcionários Técnicos e Administrativos 

Os problemas de valorização e progressão na carreira também se colocam no caso dos 

funcionários técnicos e administrativos. Não estando estes em carreiras com regimes 

especiais, como é o caso dos docentes e investigadores, a progressão decorre seguindo as 

regras dos funcionários públicos, que, durante anos, estiveram “congeladas”. A ausência de 
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perspetivas de progressão é causa de desmotivação, para além de ser injusta. Tal como para 

os docentes, também para os funcionários técnicos e administrativos tem que haver um plano 

de médio prazo que permita a que todos possam saber com o que contar relativamente a 

perspetivas de progressão na sua carreira. Elaboraremos esse plano, num trabalho de 

levantamento das necessidades da Escola, realizado com as chefias de serviços, e ligando-o à 

organização dos serviços face às atuais necessidades. 

 

A valorização na carreira também se faz com a progressão resultante da avaliação periódica 

através do Sistema Integrado de gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública 

(SIADAP).  Este mecanismo deve ser usado não apenas como um instrumento burocrático, 

mas como algo que melhore de facto os nossos serviços e que valorize verdadeiramente os 

melhores funcionários, com o estabelecimento, atempado, de objetivos concretos e 

ambiciosos, a sua monitorização e a efetivação célere dos efeitos da avaliação. 

 

A FCT NOVA tem hoje um quadro insuficiente de funcionários técnicos e administrativos, e só 

consegue funcionar à custa de colaboradores cuja ligação contratual é com instituições da 

periferia, como atrás descrevemos. Tal cria situações de desigualdade salarial e de condições 

contratuais entre trabalhadores que, por vezes, desempenham funções iguais, lado a lado. A 

resolução deste problema passa pela transformação atrás descrita das instituições da 

periferia, em especial da NOVA.id.FCT. Com o regime fundacional da NOVA, temos a 

oportunidade de estabilizar o quadro de funcionários técnicos e administrativos com 

situações contratuais condignas e com a instituição para a qual trabalham: a FCT NOVA. 

 

4.4.3 Otimização de serviços 

Temos um corpo de funcionários competentes e dedicados. Não obstante, os serviços 

administrativos prestados não espelham o valor dos nossos funcionários. Os processos são 

longos e ineficientes, quer devido à falta de planeamento, quer devido à não utilização de 

ferramentas digitais modernas. 
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A simplificação de processos administrativos é uma tarefa complexa e morosa, pelo que terá 

que ser iniciada urgentemente. Será uma oportunidade para repensar o fluxo dos processos, 

não só com vista à desejada simplificação, mas também para ter em conta a necessária 

transformação digital dos serviços. 

  

Esta é uma tarefa que deve envolver todos os atores, ou seja, os funcionários administrativos 

que possuem um conhecimento profundo e cimentado, e os utilizadores dos serviços, 

nomeadamente estudantes, docentes e investigadores. Por outro lado, beneficiará de uma 

visão exterior, de pessoas que não estejam ligadas ao funcionamento rotineiro e, por isso, 

que consigam fazer propostas radicalmente diferentes. 

 

A NOVA adquiriu recentemente, para toda a universidade, um sistema de gestão digital de 

gestão documental que permite efetuar e implementar o desenho de processos. É, pois, nossa 

obrigação fazer bom uso desse sistema.   

Coordenaremos esta simplificação e transformação digital dos processos administrativos para 

que, no prazo máximo de dois anos tenhamos, os serviços a funcionar com esta útil 

ferramenta digital que irá permitir a redução significativa da carga burocrática. 

 

A transformação digital dos serviços não passa apenas pelos processos administrativos. Estão 

também a ser implementados, em toda a NOVA, sistemas gestão de projetos, gestão de 

indicadores e avaliação da investigação, gestão e monitorização da qualidade, e gestão 

académica, que devem ser rentabilizados pela FCT NOVA na modernização dos seus serviços. 

Todos estes sistemas têm financiamento parcial da Agência para a Modernização 

Administrativa (AMA), através do programa SAMA2020. A FCT NOVA não se pode candidatar 

diretamente a financiamento da AMA. A candidatura a estes financiamentos tem que ser feita 

pela NOVA como um todo e, tipicamente, por programa só é admitida uma candidatura de 

cada instituição (no nosso caso, toda a NOVA). Isso não deve ser um constrangimento que 
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nos demova de aproveitarmos estes financiamentos públicos para nos modernizarmos. 

Devemos associar-nos a outras Unidades Orgânicas da NOVA, tomando a liderança em 

propostas conjuntas que melhorem os nossos serviços e que sejam também úteis aos nossos 

parceiros na NOVA. Estas propostas devem dirigir-se ao desenvolvimento de sistemas que, 

para além de permitirem a digitalização e simplificação, forneçam indicadores de gestão em 

tempo real e que permitam uma análise inteligente dos dados. 

 

A par do processo de simplificação e transformação digital dos serviços, será planeado e 

implementado um plano de formação dos funcionários. Só desta forma garantiremos a 

atualização continuada e possibilitaremos que todos os funcionários concretizem o seu 

potencial. 

Neste âmbito, serão também implementados serviços diferenciados de apoio ao 

planeamento estratégico e de suporte aos processos de decisão, que exigem pessoas 

altamente qualificadas. Atualmente, a FCT NOVA é muito deficitária em funcionários com 

estas qualificações, algo que, durante este mandato, iremos minorar. 

 

4.4.4 Bem-estar, respeito e inclusão 

O nosso Campus tem que ser um espaço de liberdade, onde todos se sintam respeitados 

independentemente das suas crenças, convicções, género, orientação, nacionalidade ou 

condição social. Só há comunidade se todos se sentirem parte dela; ninguém se sente parte 

de uma comunidade se não se sentir respeitado e valorizado. 

A exigência da sociedade, em especial dos jovens, no estrito cumprimento do respeito mútuo 

é cada vez maior, e ainda bem que assim é. Temos sido confrontados com notícias de casos 

de desrespeito e de assédio noutras Escolas que não queremos, e não devemos ver na nossa. 

Para tal, a cultura de liberdade e respeito tem que ser cultivada em todas as nossas atividades. 

Neste aspeto, a colaboração com a Associação de Estudantes é essencial, em especial no que 

concerne ao fomento de boas práticas de conduta que promovam o respeito e inclusão na 

nossa comunidade. Mas temos também que ter mecanismos que nos permitam aferir a 
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situação global, que permitam detetar casos de potenciais problemas a este nível, e temos 

que prever formas de atuar nesses casos. 

 

Antes do mais, é preciso que seja claro para todos o que a comunidade entende que é um 

ambiente saudável e de respeito, que valorize a dignidade de cada um, e quais os 

comportamentos não aceitáveis. Nesse sentido, irá ser promovida a elaboração de um Código 

de Boa Conduta para a Prevenção e Combate ao Assédio, na sequência de um processo 

interno participado. 

 

Este código deverá prever a existência der inquéritos regulares para aferir a situação global 

no que se refere a situações de assédio e desrespeito. Esta medida deve ser complementada 

com a criação de espaços em que todos, e em especial os estudantes que neste aspeto são 

usualmente a parte mais fraca, se sintam livres para expor os seus problemas.  

Existe na FCT NOVA um Gabinete de Apoio Psicológico e Aconselhamento, que conta com 

psicólogos profissionais, que já é um destes espaços. Complementarmente, iremos propor à 

Associação de Estudantes, naturalmente mais próxima dos estudantes, que contratualize com 

a Direção a criação de um espaço, em estreita colaboração com o Gabinete de Acolhimento 

e Apoio ao Estudante e com o apoio de técnicos contratados para o efeito, onde os estudantes 

possam expor situações incómodas mantendo, se o desejarem, o anonimato perante a 

Direção da Escola, que analisará as situações e abrirá inquéritos sempre que entender. 

 

Tendo presente que os desafios que os estudantes enfrentam na fase da vida em que se 

encontram (aumento das responsabilidades e da exigência, a carga de trabalho, e eventuais 

dificuldades económicas) podem comprometer o bem-estar psicológico, e requerer apoio 

psicológico, será necessário incrementar o número de profissionais que atualmente prestam 

esse apoio, que é de apenas dois, o que é manifestamente insuficiente face ao número de 

estudantes. Reforçaremos os recursos humanos do Gabinete de Apoio Psicológico e 
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Aconselhamento, pelo menos com a contratação de mais dois psicólogos, podendo este 

número aumentar se se verificar que continua a ser insuficiente. 

 

Uma política de inclusão passa pelo respeito, pelo bem-estar, mas também por questões de 

inclusão e apoio social e de pessoas com deficiência. Na NOVA, à semelhança do que se passa 

noutras universidades públicas portuguesas, o apoio social está sob a alçada dos Serviços de 

Ação Social, que não depende das Unidades Orgânicas. Competirá à Direção, e fá-lo-emos, 

estar atentos a situações de necessidade, para as sinalizarmos e para apoiar em situações 

extremas, por exemplo reduzindo as propinas nessas situações. Entendemos que compete 

também à Direção apoiar iniciativas locais de voluntariado, como é o caso da FACIT. 
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4.5 Campus e Sustentabilidade 

Desenvolver um Campus aberto à região, com condições, moderno e adaptado a um.   

ensino, investigação e inovação, focados na Construção do Futuro 

OBJETIVO # 17  Remodelar o Campus da FCT NOVA, tornando-o um fator de escolha para 

estudantes e investigadores, e afirmando as suas potencialidades em termos 

de qualidade de vida: localização, custo e interculturalidade. 

OBJETIVO # 18  Afirmar o Campus como um modelo de espaço sustentável. 

OBJETIVO # 19  Consolidar a oferta cultural e aumentar a prática desportiva. 

OBJETIVO # 20  Desenvolver parcerias com entidades públicas e privadas da região, através 

da ligação com o Innovation District. 

 

O nosso Campus e a sua localização têm tudo para proporcionar uma vivência universitária 

típica dos grandes campus universitários das melhores universidades do Mundo. Com espaços 

amplos, com zonas verdes, perto da praia, suficientemente perto da cidade para poder 

usufruir da sua vida, mas suficientemente separado dela para ter uma identidade própria.  

 

O facto de não nos situarmos no centro de Lisboa foi durante muito tempo visto como um 

problema para a atração de estudantes e mesmo de docentes. Mas essa distância ao centro 

de Lisboa deve ser vista, hoje, como uma vantagem e não um problema. Só essa distância do 

centro nos permite ter um Campus com o espaço que temos, com uma identidade própria.  

Devemos afirmar-nos claramente como uma Universidade situada no Concelho de Almada e 

devemos abrir o Campus à cidade. Não deixamos por isso de ser a Universidade NOVA de 

Lisboa - inserida na Área Metropolitana de Lisboa - mas é em Almada que estamos e devemos 

saber afirmar a grande mais-valia que isso significa.  
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Essa mais-valia será tanto maior quanto mais soubermos valorizar e dinamizar o nosso 

Campus, dar-lhe mais vida – dar-lhe uma vida de comunidade universitária. O nosso Campus 

tem que ser um sítio onde apetece estudar, ensinar, investigar, trabalhar, estar, e assim ser 

um fator de atração de estudantes, de docentes e de investigadores. 

 

Nesse sentido, iremos: 

• Ter uma estratégia para a requalificação dos edifícios; 

• Criar uma estrutura dedicada às questões da sustentabilidade; 

• Dinamizar as atividades culturais e a prática desportiva; 

• Abrir o Campus à região com uma ligação próxima ao Innovation District 

 

4.5.1 Requalificação dos edifícios 

Para que o Campus seja um fator de escolha, temos que o manter cuidado e moderno. 

Infelizmente, um dos aspetos críticos do nosso Campus é o estado de degradação de muitos 

dos edifícios, que representam problemas de segurança, estética, ambiente e desconforto 

térmico, e que não têm equipamento e espaços adequados a um ensino moderno. A 

requalificação do Campus e a modernização dos equipamentos será uma prioridade para o 

próximo quadriénio. 

 

Sabemos que este será um grande desafio, que envolve verbas avultadas de que não 

dispomos na totalidade de momento. Para além do orçamento da FCT NOVA, que é limitado, 

dispomos de verbas extraordinárias obtidas pela cedência de um lote de terreno da NOVA 

para construção de um hipermercado e é de esperar que venhamos a obter verbas pela 

cedência de outro lote de terreno a privados para construção de uma residência de 

estudantes privada, através de um concurso já lançado pela NOVA Campi 21 no âmbito do 

Plano de Geral de Valorização de Ativos Imobiliários da Universidade NOVA de Lisboa. A 

candidatura, já aprovada, de toda a NOVA à medida 6 do PRR (Qualificações e Competências) 
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tem uma percentagem significativa do seu orçamento dedicado à requalificação de salas e 

laboratórios de aula, sendo que parte deverá ser alocada a espaços na FCT NOVA. Existe ainda 

uma candidatura da NOVA à medida 13 do PRR (Eficiência Energética em Edifícios), que prevê 

verbas para o aumento da eficiência energética dos nossos edifícios, algo indissociável da sua 

requalificação. Todas esta verbas somam perto de 20 milhões de euros, que serão usados na 

totalidade para a requalificação dos edifícios e a modernização dos nossos espaços de 

ensino. 

 

Estas verbas extraordinárias dão uma ajuda preciosa, mas não bastam para recuperarmos 

completamente o nosso Campus. Temos que ser proativos e criativos para irmos mais longe 

nesta recuperação e modernização. 

O projeto do Institute for a Sustainable Future, atrás descrito, que candidataremos a 

financiamento do Portugal 2030, pode dar uma ajuda importante. Pela sua própria natureza, 

com laboratórios e espaços para formação, iremos requalificar, modernizar e equipar espaços 

já existentes que ficarão alocados a este instituto, mas que, como atrás descrito, pode ser 

aproveitado também para outras atividades. O Campus Living Lab associado a este instituto, 

que esperamos vir a ser financiado, será também uma fonte de financiamento para uma 

infraestrutura moderna nos espaços exteriores. 

 

Além disso, devemos fazer uso de alguns terrenos da NOVA no Campus da FCT para cedência 

a empresas que connosco queiram colaborar, ou que sejam estratégicas para nós. Com estas 

cedências, teremos encaixe financeiro que, no âmbito e cumprindo as regras do Plano de 

Geral de Valorização de Ativos Imobiliários da Universidade NOVA de Lisboa e cumprindo 

também os planos urbanísticos existentes para o Campus, utilizaremos para a requalificação 

do Campus. O Institute for a Sustainable Future, com a partilha de recursos e disponibilização 

de serviços, e a implantação do Innovation District, de que falaremos em seguida, serão polos 

de atração importantes para estas empresas. 
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As empresas estratégicas para a cedência de terrenos podem não ser empresas que 

colaborem connosco em atividades de inovação. A questão da alimentação e, em especial, da 

alimentação saudável, é hoje também um problema crítico no nosso Campus. Durante o 

período pandémico boa parte dos espaços de restauração até então existentes, privados, 

fecharam e não tiveram condições de reabrir. Hoje temos uma falta gritante de espaços para 

alimentação para as mais de 9,000 pessoas que habitam o Campus todos os dias.  Esta falta é 

algo que urge suprir. Parte dos anteriores espaços podem ser reabertos, mas vários não 

tinham a qualidade exigível. A situação justifica soluções provisórias, e um diálogo muito 

próximo com o SASNOVA no sentido de reforçar a capacidade da cantina. A médio prazo, 

abre-se uma oportunidade para, através de cedência de terrenos, atrair para o nosso Campus 

empresas que construam novos espaços de restauração, com um plano urbanístico que 

cuide da sua localização no Campus, algo que faremos tendo a alimentação saudável como 

preocupação fundamental na escolha dos mesmos. 

 

A cedência de terrenos tem, obrigatoriamente, que ser concertada com a Universidade NOVA 

de Lisboa, que é, em última análise, a detentora dos terrenos. Mas o próprio plano estratégico 

da NOVA prevê esta valorização do nosso património, conjugando-o com uma política de 

fundraising muito ativa, na qual a NOVA tem muita experiência, e que será levada a cabo pelo 

Programa NOVA Campi 21 em conjugação com o Gabinete de Relações Corporativas que 

criaremos. 

 

Todos estes projetos, que se dirigem aos grandes problemas dos edifícios e dos espaços do 

Campus, demorarão tempo a implementar. Mas há alguns pequenos problemas cuja 

resolução é urgente, que impactam negativamente a vivência diária dos espaços, e que não 

envolvem necessariamente verbas muito avultadas. Os estudantes e os funcionários 

docentes, investigadores e não-docentes, como um todo, são conhecedores profundos dos 

vários edifícios do Campus e poderão dar um contributo precioso na deteção de pequenas 

situações deste tipo. Criaremos, de imediato, um grupo de trabalho para, em conjunto com 
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a Divisão de Apoio Técnico, avaliar de forma sistemática e junto de toda a comunidade estes 

problemas, para permitir a sua resolução. 

 

Por fim, temos que ter condições para que a situação de degradação a que se chegou não se 

repita após a requalificação do Campus. Associaremos sempre a cada edifício novo ou 

requalificado um plano de custos de manutenção ao longo do tempo, que teremos em conta 

nos orçamentos dos anos seguintes, e que passaremos para o futuro.  

 

4.5.2 Campus Sustentável 

As instituições de ensino superior têm sido reconhecidas como pilares fundamentais para 

liderar a necessária e urgente mudança para um desenvolvimento mais sustentável. Por um 

lado, são detentoras dos conhecimentos científicos e promotoras da investigação que 

contribui para a resolução inovadora dos problemas ambientais, onde a FCT NOVA tem 

especial credenciais, e, por outro, através do ensino e formação que ministram, são agentes 

transformadores de consciências e capacitação de futuros profissionais e decisores. Para além 

disso, por terem dimensões consideráveis e serem espaços por onde circulam milhares de 

pessoas, são elas próprias grandes consumidoras de recursos e geradoras de emissões e 

resíduos. 

 

A crescente sensibilização ambiental dos nossos estudantes, docentes investigadores e 

funcionários, exige que a FCT NOVA crie as condições necessárias que lhes permitam ser eles 

próprios também agentes ativos na resolução dos problemas ambientais globais. 

 

Neste contexto, é fundamental que a FCT NOVA integre na missão um claro compromisso 

com a sustentabilidade e um forte empenho numa mudança da sua cultura organizacional, 

promovendo práticas e políticas sustentáveis em todas as suas áreas de atuação e domínios 

(e.g. energia, água, qualidade do ar, resíduos, reabilitação de edifícios e infraestruturas, 
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espaços verdes, compras, alimentação, mobilidade, finanças, recursos humanos, 

envolvimento com a comunidade local, melhoria da qualidade de vida).  

 

A FCT NOVA deve ambicionar ser ela própria um laboratório vivencial de sustentabilidade e 

de qualidade de vida para os que nela estudam e trabalham. Temos na FCT NOVA 

conhecimento, em várias áreas científicas, que podem contribuir para um Campus mais 

moderno, inovador e sustentável, e temos que os aproveitar. 

 

Em 2018, um grupo de colegas do Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente 

iniciou o projeto FCT NOVA Sustentável, que tinha por objetivo delinear a Estratégia de 

Sustentabilidade para a FCT NOVA. No âmbito desta iniciativa foi promovido um Workshop 

Participativo que envolveu vários docentes, funcionários e estudantes, do qual resultou a 

seguinte visão: 

Uma comunidade colaborativa de criação e partilha de conhecimento, apostada num futuro 

sustentável e inclusivo. A inovação, a solidariedade e a proteção da natureza potenciam uma 

vivência integrada e justa, que motiva os FCTenses para assumir a sustentabilidade – 

ambiental, social e económica – como pilar transversal a toda a sua atividade. 

 

É uma visão na qual nos revemos na totalidade. Para alavancar e dar continuidade a este 

meritório trabalho, e porque a sustentabilidade exige uma abordagem integrada e sistémica, 

é fundamental a criação de uma estrutura dedicada, ligada à Direção e com recursos e meios 

próprios, com as necessárias competências para integrar de forma holística e inclusiva as 

diferentes dimensões da sustentabilidade (económica, ambiental, social/cultural) no ensino, 

na investigação e na própria organização e gestão do Campus. 

 

Esta estrutura terá como missão: a elaboração de um plano estratégico para a 

sustentabilidade do Campus, construído com o envolvimento de todos os departamentos, 

serviços, unidades de investigação; a promoção das condições necessárias para a 
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implementação das medidas de sustentabilidade que vierem a ser definidas nesse plano; e a 

criação de um sistema de monitorização e informação de indicadores de sustentabilidade 

(SMART EcoCampus). Competir-lhe-á também assegurar a articulação com toda a 

Universidade NOVA de Lisboa, através da plataforma NOVA 4 The Globe, para potenciar as 

melhores oportunidades de colaboração e captação de investimentos. Terá ainda uma 

importância crucial na garantia de cumprimento dos requisitos de eficiência energética a que 

estaremos obrigados pelo recurso a verbas da medida 13 do PRR, atrás referidas. 

 

Atendendo às características e às necessidades do nosso Campus, o futuro plano estratégico 

para a sustentabilidade tem necessariamente que contemplar domínios ambientais diversos, 

como o consumo e produção de energia, a redução das emissões de CO2, a economia circular, 

os resíduos e águas residuais, a desmaterialização com recurso à digitalização já atrás 

referida, a infraestrutura verde e o aumento da biodiversidade, a redução do consumo de 

água, a alimentação saudável e hortas biológicas, a mobilidade e acessibilidades dentro e na 

envolvente do campus, compras públicas ecológicas, entre outros assuntos. 

 

Pela localização do Campus, as questões da mobilidade revestem-se de particular 

importância. Apesar da acessibilidade ao Campus ser servida por uma rede diversificada de 

transportes (rodoviário, fluvial e ferroviário), do qual se destaca o metro de superfície, há 

problemas de frequência e de conetividade entre as diferentes formas de mobilidade, 

incluindo modos de deslocação suaves, que iremos analisar e propor soluções ao Município 

de Almada e às operadoras de transportes públicos na região. 

 

4.5.3 Atividade Culturais e prática desportiva 

Um Campus Universitário dinâmico não se faz sem uma vida cultural rica que o torne um 

espaço alegre, saudável, de criatividade, de liberdade e de discussão. A cultura inclui também 

a cultura científica e, nesse aspeto, já temos hoje uma vida muito rica, com a realização de 

muitos eventos de ciência e de divulgação científica. Mas não nos limitamos à cultura 
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científica. Temos na Biblioteca uma oferta cultural rica e, especialmente, os nossos 

estudantes dinamizam várias iniciativas culturais e sociais através da Associação de 

Estudantes e dos seus núcleos. Esta oferta, em especial a dinamizada pelos estudantes, deve 

ser mantida e, se possível, incrementada. A Associação de Estudante é, e deve continuar a 

ser, um parceiro preferencial da FCT NOVA para as iniciativas culturais. 

 

Iremos também associar-nos mais às iniciativas culturais promovidas pela cidade de Almada. 

Almada tem uma oferta cultural rica que, por vezes, parece ser praticamente desconhecida 

da comunidade da FCT NOVA. Por outro lado, a nossa oferta cultural não está aberta ao 

município onde estamos, e queremos alterar esta situação. A nossa oferta cultural, tal como 

o nosso Campus, têm que ser abertos ao Município. 

 

A Associação de Estudantes e os Serviços de Ação Social da NOVA (SASNOVA) são os nossos 

parceiros preferenciais para o fomento da prática desportiva pela comunidade da FCT NOVA, 

o que se traduz nas inúmeras equipas que treinam e representam a FCT NOVA. Devemos 

continuar a apoiar a Associação de Estudantes na promoção da prática do desporto. 

Mas a prática desportiva, a promoção de estilos de vida ativos e saudáveis, não se limita às 

equipas de competição. Recentemente, os equipamentos desportivos que existiam no 

Campus foram passados para a responsabilidade dos SASNOVA. Os SASNOVA fizeram uma 

parceria com uma entidade privada para a requalificação de um recinto polidesportivo e para 

a construção de um clube de Padel – o NOVA Sports Club by Rackets Pro. Estes equipamentos 

ficaram na posse dessa entidade privada, tendo como contrapartida a disponibilização, 

gratuita por um tempo limitado durante a semana, do recinto polidesportivo, tempo ainda a 

partilhar com as equipas da Cooperativa Egas Moniz (uma instituição de ensino superior 

privada próxima da FCT NOVA), e descontos para os estudantes no uso do recinto e dos 

campos de Padel. 

Se, por um lado, passamos a ter instalações desportivas modernas e de qualidade no interior 

do nosso Campus, por outro, estas instalações não estão sob a responsabilidade da FCT NOVA, 
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não permitem o seu uso gratuito pela comunidade, e são muito focadas numa só prática 

desportiva – o Padel. Deixam também pouca margem de manobra para o desenvolvimento 

de outros recintos desportivos no Campus, pelo menos para já. Para diversificar para outras 

práticas desportivas iremos, em estreita colaboração com a Associação de Estudantes, 

assumir o estabelecimento de parcerias estáveis com associações locais e com a Câmara 

Municipal de Almada, para uso, pela comunidade da FCT NOVA, de equipamentos desportivos 

que existem na região. 

 

Um Campus universitário também deve fomentar a responsabilidade social e o voluntariado, 

fundamentais na formação dos jovens. Há várias associações de solidariedade e 

responsabilidade social situadas no nosso Campus, que são iniciativas de docentes, 

investigadores, funcionários, estudantes e até da Associação de Estudantes. Não compete à 

Direção a criação destas associações, mas compete certamente à Direção apoiá-las. Esse 

apoio, mais do que financeiro, deve traduzir-se na cedência de instalações, de meios, e de 

apoio logístico. Não só devemos prestar esse apoio, como devemos fomentar a criação e 

sustentabilidade dessas associações. 

 

4.5.4 Integração na região 

O Campus é tanto mais um fator de atração quanto mais a sua envolvente o consiga ser. 

 

A Universidade NOVA de Lisboa, com o apoio estratégico da Câmara Municipal de Almada, 

lançou recentemente o Innovation District que, centrado no Campus da FCT NOVA, irá tornar 

a envolvente um fator decisivo de atração. 

 

Numa associação de vários proprietários, instituições locais e de investidores privados, 

liderada pela NOVA através do Programa NOVA Campi 21, o Innovation District visa a criação 

de uma nova cidade global, à volta do Campus da FCT NOVA, que irá conjugar um estilo de 

vida único e sustentável numa nova geografia de inovação e de conhecimento tecnológico.  
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O Innovation District integra uma área total de 399 hectares de intervenção, dos quais 110 

hectares são zonas verdes e para a sua implementação está estimado um investimento de 

mais de 800 milhões de euros. É um projeto muito ambicioso para o Município de Almada, 

que aposta na chegada de 4.500 novos habitantes à nova cidade, na criação de 1.000 novos 

fogos habitacionais, com uma área de 250.000 m2 para a implementação de novas atividades 

económicas que irão contribuir para a criação de 17.000 novos postos de trabalho e, ainda, 

86.000 m2 de infraestruturas turísticas. 

 

Sendo um projeto urbanístico que vai muito para além da FCT NOVA e do seu Campus, é um 

projeto que pode alterar significativamente a região onde estamos e tornar a Escola ainda 

mais atrativa, quer para estudantes e trabalhadores, quer para empresas que connosco 

colaborem. É ainda um projeto que tem o potencial de valorizar significativamente os nossos 

terrenos algo que é importante para a estratégia de cedência atrás descrita. É, assim, um 

projeto que, não sendo (só) nosso, nos temos que envolver ativamente. 

 

Mas não é só a FCT NOVA que beneficia com o Innovation District. O Innovation District 

também beneficia com a FCT NOVA – mais do que isso, o Innovation District só pode existir 

com a FCT NOVA empenhada neste projeto.  

 

A colaboração próxima com Innovation District e a abertura do Campus da FCT a esta nova 

centralidade de Almada são tarefas que perseguiremos ao longo de todo o mandato. 
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5 A FCT E A NOVA 

Mais do que por mera obrigação estatutária, este é um programa convictamente alinhado 

com as linhas de orientação estratégica definidas para a Universidade NOVA de Lisboa que, 

pelo meu percurso, conheço bem. 

 

Os objetivos de internacionalização, de profundo comprometimento com a sociedade, de 

promoção do talento, de ter um ensino que capacite os estudantes com conhecimento e 

competências transversais que lhes permitam construir uma carreira de sucesso, de aposta 

decisiva em investigação e inovação alinhadas com as agendas internacionais e de criação de 

valor, são também nossos e contribuiremos decisivamente para que a NOVA os atinja. 

 

A FCT NOVA deve afirmar-se como parte integrante da NOVA, trabalhando em conjunto com 

a Equipa Reitoral e com as outras Unidades Orgânicas, perseguindo estes objetivos comuns e 

partilhando recursos. Deve assumi-lo sem complexos, e sempre ciente da sua posição de 

maior Unidade Orgânica da NOVA, de uma Unidade que desenvolve a sua missão em áreas 

científicas cada vez mais centrais na sociedade, e uma Unidade que preserva muito a sua 

autonomia científica, pedagógica e de gestão. Este posicionamento, de grande autonomia das 

Unidades Orgânicas, mas de trabalho conjunto e solidário no prosseguimento de uma 

estratégia comum, é uma marca da NOVA e está, de há muito, consagrada no seu modelo de 

governação. O trabalho conjunto e solidário não enfraquece, pelo contrário fortalece, a nossa 

posição de reivindicação firme daquilo que tem que ser a posição da FCT na NOVA, com todas 

as suas instituições da periferia, e incluindo na distribuição orçamental, que deve obedecer a 

um modelo claro e não apenas à manutenção de um histórico, possivelmente distorcido. 

 

A afirmação da FCT na NOVA não acontece por decreto ou por simples afirmação da nossa 

dimensão. Teremos mais FCT na NOVA se soubermos afirmar a qualidade e a relevância das 

nossas ideias e dos nossos projetos, se soubermos mostrar à NOVA e a cada uma das suas 



 

PROGRAMA DE AÇÃO | FCT NOVA (2022-2026) JOSÉ JÚLIO ALFERES 

 

102 

Escolas as vantagens em trabalharem connosco. Estamos numa posição onde não é 

necessário afirmar a relevância dos temas que tratamos. É por demais evidente que não se 

consegue responder aos desafios da sociedade atual, aos desafios colocados pelas agendas 

internacionais, sem as Ciências, sem as Engenharias – no fundo, sem quem saiba Contruir o 

Futuro. Temos que mostrar, de forma clara e com ideias e ações concretas, que nós sabemos. 

E, desde logo, temos que chegar, que nos dar a conhecer, às outras Escolas da NOVA. 

 

O plano estratégico da NOVA inclui várias plataformas interdisciplinares onde temos que 

participar muito ativamente e assim ter um contacto cada vez mais próximo com as outras 

Escolas, e no contexto de projetos concretos. Na NOVA Saúde, onde já há vários setores da 

FCT NOVA a colaborar, em tudo o que tem a ver, por exemplo, com ciências da vida, biologia 

computacional, medicina de precisão, com novas tecnologias para a saúde. Na NOVA 4 the 

Globe em tudo o que tenha a ver com sustentabilidade, alterações climáticas, Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) em geral, tanto através da investigação e inovação que 

fazemos, como pelo exemplo que daremos de melhores práticas de sustentabilidade no nosso 

Campus. No Institute for Art & Technology, já mencionado, na contribuição da ciência e das 

tecnologias que desenvolvemos para as artes e o património. Na NOVA Hospitality Futures 

Platform, com as nossas tecnologias alimentares e com a construção de empreendimentos e 

modalidades de turismo mais sustentáveis. Na NOVA Digital com tudo o que desenvolvemos 

em ciência e tecnologia em computação e computadores e crucialmente, e com a liderança 

que temos de ter na resposta ao desafio do plano estratégico de que todos os estudantes da 

NOVA tenham formação nestas áreas. 

Da colaboração gerada no seio destas plataformas, se feita de forma empenhada, nascerão 

novas colaborações.  

 

Temos também de aproveitar mais da NOVA para o desenvolvimento da FCT NOVA. Há, desde 

logo, apoio a nível de vários serviços, como financeiros, de gestão da qualidade, de apoio a 

projetos. Há também vários programas transversais, que estão ao serviço da universidade 
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como um todo, e que temos tudo a ganhar em aproveitá-los ao máximo. Desde logo na NOVA 

Digital com uma série de projetos que visam a modernização e transformação digital dos 

serviços. Na Lerning@NOVA com toda a estratégia de internacionalização, com programas já 

implementados e a funcionar bem de atração de estudantes estrangeiros, como o já 

mencionado SUPERNOVA, com iniciativas de internacionalização da universidade como a 

NOVA Cairo, ou ainda como a NOVA Forma com o apoio a novos modelos pedagógicos e com 

a oferta da Escola Doutoral. No Talent@NOVA com os programas de desenvolvimento do 

empreendedorismo junto dos académicos ou com a formação na preparação de propostas de 

candidaturas a projetos. No NOVA Impact com a rede de mentores, com a estratégia de 

valorização do conhecimento, com as iniciativas de apoio ao empreendedorismo e criação de 

spin-offs, e com a ligação integrada aos CoLabs. Com a Living@NOVA com toda a política de 

apoio social, e as atividades a nível de toda a NOVA de promoção cultural e de desporto. Por 

fim, mas não menos importante, com a NOVA Campi 21, no apoio à melhoria de condições e 

abertura à comunidade do nosso Campus, com a colaboração muito próxima que temos que 

manter com o Innovation District e ainda com uma estratégia concertada de fund raising. 

 

Para além destes programas transversais, é através da NOVA que fazemos parte de uma série 

de associações nacionais e internacionais de universidades. Destacam-se, pela sua relevância, 

a Rede de Universidades EUTOPIA, a que a NOVA aderiu recentemente, e a associação com a 

Universidade de Évora e a Universidade do Algarve no âmbito do Campus Sul. Ambas estas 

colaborações da NOVA, pela sua importância e pelas suas áreas temáticas, são estratégicas 

para a FCT NOVA. Através delas conseguiremos ter mais colaborações internacionais e 

embarcar em projetos científicos, de inovação e de ensino, incluindo novos cursos, conjuntos. 

Temos tudo a ganhar em aproveitar mais da NOVA na FCT. 

 

Comigo como Diretor, haverá mais FCT na NOVA e, preservando sempre a nossa autonomia, 

haverá mais NOVA na FCT. 
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