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O novo homem do leme é engenheiro mecânico
New man at the wheel is mechanical engineer
Rogério Colaço tomou posse e definiu as prioridades da sua direção. Rogério Colaço took office and set the priorities of his management.

O Técnico tem novo presidente.
Rogério Anadeto Cordeiro Colaço,

professor catedrático do Departa-
mento de Engenharia Mecânica,
Área Científica de Projeto Mecâni-
co e Materiais em Engenharia, vai
estar ao leme da maior escola de en-

genharia do país até 2023.

Empossado no dia 2 de janeiro,
pautou o seu discurso por um tom
otimista e de confiança. Defendeu,
nomeadamente, o aumento da par-
ticipação em grandes projetos na-
cionais e internacionais, como for-
ma de obtenção de receitas próprias

pelas instituições de ensino supe-
rior, e a diminuição das barreiras
burocráticas que os investigadores
sentem durante a execução material

e financeira de projetos.
No documento estratégico à sua

candidatura, Rogério Colaço deixava

bem claro um compromisso de con-
tinuidade: "Continuaremos o traba-

lho iniciado pela anterior direção, no

respeito pela autonomia das comis-

sões científicas de curso, estruturas e

departamentos envolvidos".

O Conselho de Gestão do Técni-
co integra como vice-presidentes:

Alexandre Francisco (Assuntos
Académicos), Fátima Montemor
(Investigação e Assuntos Interna-
cionais), Fernando Mira da Silva
(Informática), Helena Galhardas

(Campus Tagurpark), Helena Gei-
rinhas Ramos (Assuntos Adminis-

trativos), Isabel Dias (Finanças), J-
osé Marques (Campus Tecnológico
e Nuclear), Luís Correia (Parcerias

Empresariais e Técnico +), Pedro

Amaral (Instalações e Equipamen-
tos), bem como o administrador
Nuno Pedroso. • AR

Técnico has a new president. Rogé-
rio Anacleto Cordeiro Colaço, full

professor at the Department of Me-
chanical Engineering, in the Scienti-
fic Field of Mechanical Project and

Materials in Engineering, will be at

the helm of the largest engineering
school in the country until 2023.

He took office on January 2nd
with a speech marked by an opti-
mist and confident tone. Specifi-

cally, he defended an increased

participation in big national and in-

ternational projects as a means of

higher education institutions obtai-

ning their own revenues, as well as

the diminishing of bureaucratic bar-
riers that researchers feel during
the material and financial execution

of projects.
In the strategic document of his

candidacy, Rogério Colaço made

his commitment to continuity
very clear: 'We will continue the
work initiated by the previous
board, in what concerns the auto-

nomy of degree scientific coun-
cils, structures and departments
involved'.

Serving as vice-presidents at the

Management Board of Técnico are:

Alexandre Francisco (Academic
Affairs), Fátima Montemor (Re-

search and International Affairs),
Fernando Mira da Silva (IT), Helena
Galhardas (Tagurpark Campus), He-
lena Geirinhas Ramos (Administra-
tive Affairs), Isabel Dias (Finance),
José Marques (Technological and

Nuclear Campus), Luís Correia (Bu-
siness Partnerships and Técnico +),

Pedro Amaral (Facilities and

Equipment), as weLl as administra-
tor Nuno Pedroso. •


