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Tal como expresso no meu programa de ação que submeto à candidatura a diretor da 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), a equipa que proponho para a 

direção da FCUL é constituída por mim e 5 subdiretores, que aquiesceram ao meu convite, e 

cujos nomes e áreas de atuação, também delineadas no programa, apresento abaixo: 

MARIA MARGARIDA DE MELLO DOS SANTOS REIS GUTERRES DA FONSECA 

SUBDIRETORA PARA A ÁREA DA INVESTIGAÇÃO 

A Professora Margarida Santos-Reis é uma investigadora de Ciências do mais alto gabarito 

que, enquanto coordenadora da Unidade de Investigação CE3C fez um trabalho ímpar de 

gestão, mostrando capacidades de liderança difíceis de encontrar. Estas capacidades e 

conhecimento profundo da investigação são a meu ver fundamentais para esta área de ação e 

para a orientação estratégica e reorganização consensual que proponho no meu programa. 

MARIA FERNANDA ADÃO DOS SANTOS FERNANDES DE OLIVEIRA 

SUBDIRETORA PARA A ÁREA DO ENSINO  

A Professora Fernanda Oliveira tem um conhecimento profundo do funcionamento da Escola 

do ponto de vista do Ensino. A sua experiência em direções anteriores, o seu conhecimento 

profundo das pessoas, dos procedimentos e dos sistemas envolvidos na gestão académica 

torna-a indispensável para quem, após um período de consolidação, quer dar à área do Ensino 

as características de agilidade de que necessita, sem comprometer o rigor de funcionamento. 

JORGE AUGUSTO MENDES DE MAIA ALVES 

SUBDIRETOR PARA A ÁREA DA INOVAÇÃO E LIGAÇÃO À SOCIEDADE 

SUBDIRETOR PARA A ÁREA DO ORÇAMENTO E INFRAESTRUTURAS 

O Professor Jorge Maia-Alves foi subdiretor para as mesmas áreas na direção anterior, tendo, 

do meu ponto de vista desenvolvido um trabalho excelente, de grande impacto e rigoroso. O 

seu conhecimento de todas as facetas da gestão da escola é único e indiscutível. Posso 

asseverar que a minha candidatura não se consumaria sem a sua participação na equipa de 

direção. Conto com ele para me substituir em qualquer situação em que não esteja disponível. 

HUGO ALEXANDRE TAVARES MIRANDA 

SUBDIRETOR PARA A ÁREA DA INFORMAÇÃO, QUALIDADE E TECNOLOGIA 

O Professor Hugo Miranda coordenou a Direção de Serviços Informáticos nos últimos anos, 

e coordenado a Administração de Sistemas do Departamento de Informática. Na sua 

atividade teve oportunidade de abordar os temas da engenharia e modelação dos processos 

de negócio, da sua automatização e dos sistemas de garantia da qualidade, não apenas do 

ponto de vista teórico. Dificilmente encontraria alguém com melhor perfil para o cargo. 

PEDRO MIGUEL DINIS DE ALMEIDA 

SUBDIRETOR PARA A ÁREA DA INTERNACIONALIZAÇÃO, RELAÇÕES EXTERIORES E INTERIORES E IMAGEM 

O Professor Pedro Almeida é coordenador do IBEB onde tem feito um trabalho de excelência. 

A sua área de atuação na Engenharia Biomédica, pela sua interdisciplinaridade, exigiu-lhe 

uma enorme necessidade de compreensão de domínios exteriores à sua formação e à FCUL, 

granjeando-lhe uma rede de contactos assinalável, mas sobretudo a apetência já demonstrada 

de internacionalização, criação de colaborações e divulgação impactante de imagem. 


