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Diretor do MIT Portugal 
é presidente da FCT 
CIÊNCIA Paulo Ferrão é o novo pre-
sidente da Fundação para a Ciên-
cia e Tecnologia (FCT). A nomea-
ção do diretor do programa MIT 
Portugal foi aprovada ontem em 
Conselho de Ministros. A nova 
equipa (Miguel Castanho será o 
vice-presidente e Maria Ribeiro e 
Ana Sanchez serão as vogais) toma 
posse na próxima quarta-feira, dia 
10. 

Além de dirigir, desde 2006, a 
parceria entre diversas universi-
dades e instituições portuguesas 
com o famoso Instituto de Tecno-
logia do Massachusetts (MIT, dos 
Estados Unidos), Paulo Ferrão  

também é professor catedrático 
no Instituto Superior Técnico da 
Universidade de Lisboa, onde diri-
gia programas de investigação em 
energia como o IN+. que Manuel 
Heitor presidiu desde 2013 até as -

sumir o cargo de ministro da Cién 
cia, Tecnologia e do Ensino Supe 
rior. 

Recorde-se que, em janeiro, o 
ministro Manuel Heitor prometeu 
(sem quantificar) um reforço do 
orçamento da FCT para 2016. 

A direção cessante da FCT pe-
diu em dezembro para ser substi-
tuída antes do fim do seu manda-
to, que terminava em março. • 
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escolheu o até agora diretor do Programa MIT - Portugal para presidir ao conselho científico da FCT,
que integra ainda Miguel Castanho, Isabel Ribeiro e Ana Sanchez Isabel Leiria Jornalista O Conselho
de Ministros aprovou esta quinta-feira a nomeação do novo conselho diretivo da Fundação para a
Ciência e Tecnologia (FCT). Paulo Ferrão, professor catedrático no Instituto Superior Técnico e desde
2006 diretor do programa MIT - Portugal, assume a presidência. O professor catedrático da Faculdade
de Medicina de Lisboa Miguel Castanho, a professora do IST Isabel Ribeiro e a coordenadora do
Gabinete de Comunicação e Divulgação de Ciência do Instituto da Tecnologia Química e Biológica da
Universidade Nova de Lisboa, Ana Sanchez, foram os outros elementos designados para o conselho
diretivo. Em comunicado, o gabinete do ministro da Ciência e Ensino Superior lembra que a nomeação
desta estrutura resulta de um "processo inédito em Portugal de discussão pública", iniciado em
dezembro de 2015. De então para cá, foram ouvidos professores, investigadores, alunos, e
responsáveis de instituições da comunidade científica e do ensino superior. Ao mesmo tempo, foi
criado um grupo de reflexão para pensar as "orientações que devem presidir ao futuro próximo da
FCT". Os contributos podem ser lidos no portal do Governo. A política científica levada a cabo nos
últimos anos e, por consequência a atuação da FCT, esteve debaixo de muitas críticas. E é intenção do
Governo reverter algumas das orientações. Depois da saída de Miguel Seabra, a fundação foi dirigida
por Maria Arménia Carrondo, que é agora substituída no cargo por Paulo Ferrão. Além da coordenação
do programa de parceria entre o MIT e várias instituições e universidades portuguesas, Paulo Ferrão
dirige o centro de investigação IN +, Centro de Estudos em Inovação, Tecnologia e Políticas de
Desenvolvimento. Palavras-chave Miguel Seabra Paulo Ferrão Fundação para a Ciência e Tecnologia
educação universidades Portugal MIT ensino Governo ciência e tecnologia Centro de Estudos em
Inovação, Tecnologia e Políticas de Desenvolvimento Ana Sanchez instituições científicas FCT
Universidade Nova de Lisboa Facebook Twitter Email Mais Google+ Linkedin Pinterest Link:
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