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 � e transformations that are expected to occur 
in power systems around the world re� ect the decisions 
taken at di� erent levels. Being the electric power grid 
one of the most complex infrastructures ever conceived 
by scientists and electrical engineers, the discussion on 
the future of power systems can be launched from di-
� erent perspectives. Assuming that di� erent pathways 
could be explored, the possible approaches will always 
be framed by technological, environmental, � nancial, 
economic and regulatory challenges.
 Within this framework there are topics as the 
energy e�  ciency, the role of the renewable sources, the 
smart grids or the security that are and will be “on � re”. 
As an introductory point, it should be referred that the 
best guarantee of a secure energy supply is the option for 
a diversi� ed mix, based on quanti� ed alternatives and 
not on adjectives. In addition, the traditional utilities 
have to refocus their strategy to meet the challenge of 
decarbonisation and decentralization, knowing that the 
energy mix takes advantage of renewable energy sour-
ces that are endogenous, inexhaustible, and environ-
mentally friendly. On the other hand, it is clear that the 
electric energy consumption is increasing faster than 
primary energy supply and that energy e�  ciency will 
reduce the need for energy imports. It should be also 
noted that the electric power grid is becoming a smarter 
grid as ICT are widespread.
 Within this context, the\ challenges and trends 
are multiple, complex and in� uenced by many factors, 
of which the following should be pointed out:

Paying the Price of Renewables
•   Nascent technologies have to be supported;
•  Wind and solar energy have reached grid parity 

with fossil fuels in many markets when the environmen-
tal bene� ts are taken into account;

•  Energy prices are going up all the time, due an in-
creasing demand by the new middle class around the 
world (5 bn people in 2030, from 2 bn today);

•  Shale gas is an exception to the above, but it will 
probably be short lived;

•  Energy storage is essential for the increase in inter-
mittent renewables.

Targets or Markets
•  Climate change gives rise to sensible energy poli-

cies, diversi� cation of sources and higher e�  ciency;
•  Targets have been de� ned for renewables;
•  Support of governments for renewables has beco-

me the object of on-going debate;
•  Payment for capacity instead of energy is an option 

to be considered;
•  A fully integrated European market does not need 

national capacity markets.
Investment Futures
•  Investment in renewables has exceeded that in fos-

sil fuels and nuclear combined;
•  Market prices are too low to recover investment 

and operation costs of any technology;
•  New sources of � nance, as well as new business and 

ownership models will be required;
•  Solar power is soon becoming a trillion dollar busi-
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 Miguel Guedes, ex-aluno de MEEC 
do Isntituto Superior Técnico.  

 Miguel Guedes é Engenheiro de Integração 
de Sistemas na Mercedes AMG High Performance 

Powertrains, em Brixworth, Inglaterra, onde faz par-
te da equipa que desenvolve os motores de Formu-
la 1 actuais. Iniciou a sua carreira pro$ ssional com a 
empresa em 2011 e ocupa uma posição permanente 
desde 2013. Antes disso foi o responsável da área de 
Propulsão e Electrónica no Projecto FST durante o 
desenvolvimento do FST04e, o primeiro carro elétri-
co da equipa, e também o primeiro carro de compe-
tição elétrico desenvolvido inteiramente em Portugal.

 Concluiu o Mestrado em Engenharia Eletro-
técnica e de Computadores pelo Instituto Superior 
Técnico em 2011, com especialidade na área de Siste-
mas, Decisão e Controlo , tendo desenvolvido para a 
dissertação um Sistema de Gestão de Baterias, que foi 
aplicado no FST04e, que se destacou pela simplicida-
de, ' exibilidade e custo reduzido, que foi altamente 

ness, which should attract many new 
investors:

• ( e larger the spread between 
feed-in tari)  and market price, the 
bigger is the risk for the investor.

Cross-Border Energy Markets
•  ( ere is a crisis in the Euro-

pean electric markets due to falling 
demand, intermittent sources and 
distributed resources;

•  Expensive back-up generation 
is necessary;

•  A potential solution is the cons-
truction of a supergrid, which allows 
the transfer of renewable power 
across borders between countries;

•  ( e Friends of the Supergrig 
argue that a future European Power 
System, could have no fossil fuel ge-
neration: 40% wind, 40% solar, 10% 
other renewables, 10% nuclear;

•  ( e creation of a European 
Energy Union has become a public 
policy imperative, implying a strong 
investment in electricity grids.

Centralized or Decentralized Ge-
neration

•  Utilities claim that the economy 
of scale favours centralized power;

•  ( ere is too much installed ca-
pacity in Europe;

• Decentralized power systems 
need storage capacity and smarter 

grids;
•  O) -grid communities are em-

powered through locally owned mi-
cro-utilities;

•  Electri$ cation of road transport 
will imply a signi$ cant increase of 
decentralized electricity by the fami-
lies;

•  Vehicle to grid (V2G) is a pro-
mising technology to store energy, 
since cars are parked 90% of the time.

Emerging Markets
•  Much of the future of renewa-

bles rests on the opportunities ope-
ning up in emerging markets:

•  Markets across Asia, Latin 
America, Eastern Europe and Africa 
are attracting energy companies and 
investors drawn by high growth ra-
tes;

•  Brazil uses auctions for new ca-
pacity with good results;

•  What emerging markets want 
is energy, not necessarily renewable 
energy;

•  Solar power is the least expen-
sive option in many emerging cou-
ntries.

! e Challenge for Utilities
•  ( e current business model is 

in trouble;
•  Utilities are hugely capital cons-

trained and need a reasonable re-
turn;

•  Utilities cannot accept that they 
are dinosaurs waiting for the next ice 
age to come;

• ( ere is a need for utilities to in-
vest in targeted, meaningful commu-
nication to the $ nal user;

• Utilities should diversify their 
business into attractive new areas 
in order to mitigate risks associated 
with the traditional business areas;

•  Utilities have to invest in tech-
nological innovation, namely clien-
t-focussed solutions, smarter grids 
and cleaner energy. 

As the power system per si, the 
discussion on the power systems of 
the future will always be evolutio-
nary and adaptive. Strategies and 
pathways can change, re' ecting the 
particularity of each local reality, 
however, innovation is imperative 
and the trends are identi$ ed. 

José P. Sucena Paiva
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elogiado pelos júris das competições 
de Formula Student em que participou.

P: Miguel, após a obtenção do grau de Mestre em 

Eng. Electrotécnica e de Computadores, o início da 

sua carreira pro� ssional fez-se numa empresa com 

visibilidade global. Pode partilhar connosco a forma 

como surgiu essa oportunidade e descrever-nos como 

decorreram os primeiros tempos dessa nova etapa?

R: A oportunidade surgiu durante a participação 
da equipa do Projecto FST na competição “Formu-
la Student” no Reino Unido, em 2010, onde após uma 
longa conversa com um representante da Mercedes 
AMG High Performance Powertrains (que na altura 
dava pelo nome de Mercedes Benz High Performance 
Engines), este sugeriu que eu me candidatasse a um dos 
programas para recém-formados na empresa. Embora 
não acreditasse que alguma vez viesse a ser contacta-
do, decidi aproveitar a oportunidade e elaborar um CV 
em Inglês e uma carta de motivação, que enviei como 
sugerido no * nal desse ano. Para minha surpresa, fui 
contactado passados 3 meses para marcar uma entre-
vista por telefone, e pouco tempo depois foi-me ofere-
cida a posição de Placement Student, i.e., um estágio 
remunerado para quem ainda não terminou o curso. 
Fui bastante bem recebido na empresa, onde me foi 
alocado um projecto logo de início no qual tive bas-
tante autonomia, e para o qual contei com o apoio dos 
meus colegas que, apesar das agendas consideravel-
mente preenchidas, * zeram sempre um esforço para 
esclarecer duvidas ou discutir a melhor abordagem.

P:   Julgo que essa experiência terá impli-

cado uma mudança de local de residência e 

também de alguns hábitos que lhe eram fami-

liares. Como decorreu essa adaptação? Se exis-

tiram, que obstáculos teve que enfrentar?

R:  Sim, tive de me mudar para Inglaterra, e com 
isso habituar-me a uma cultura diferente. Felizmen-
te a transição correu bastante bem, em grande parte 
graças ao facto de a minha atual esposa se ter muda-
do comigo, que por sorte tinha amigos a morar em 
Northampton (onde residimos agora), o que facilitou 
a introdução. A Mercedes AMG HPP também aju-
dou com o processo, facilitando informação sobre o 
que tratar ao mudar para este país, bem como referên-
cias para o banco e para a agência imobiliária. Apesar 
de muitos dos hábitos serem diferences, adaptámo-
-nos bem à cultura, e gostamos de morar neste país.

P: Tendo decorrido já algum tempo desde o iní-

cio desta experiência, suponho que terá havido altera-

ções e evolução nas funções que tem desempenhado. 

Além disso, julgo que trabalha numa equipa em que 

os aspectos organizacionais são cruciais para alcan-

çar os objectivos a que se propuseram. Pode partilhar 

connosco alguns desses aspectos, enquadrando-os 

com as responsabilidades que lhe estão atribuídas?

R:  Desde que comecei esta experiência tive a opor-
tunidade de trabalhar em várias área e vários proje-
tos. Quando comecei como Placement Student tive 
a oportunidade de trabalhar no desenvolvimento do 
“Mercedes AMG SLS Electric Drive Coupé” (http://
www.mercedes-amg.com/webspecial/sls_e-drive/eng.
php), cuja bateria foi desenvolvida em Brixworth. En-
tretanto concluí e apresentei a tese, concluindo assim 
Mestrado o que me permitiu concorrer para Gradua-
te, o equivalente a um estágio remunerado para quem 
terminou o custo, tendo conseguido * car com um dos 
lugares. A empresa tem um programa bem de* nido 
que se centra na rotatividade dos recém-formados pe-
los diferentes departamentos na empresa, não só para 
nos dar a conhecer o que realmente acontece em cada 
área, mas também para ver onde cada engenheiro se 
adapta melhor. Assim, tive a oportunidade de traba-
lhar noutras áreas não relacionadas com eletrónica, 
como Engenharia Mecânica, Controlo de Qualida-
de ou nos bancos de ensaio a olhar pela performance 
e * abilidade dos motores, o que considero ter contri-
buído bastante para a minha formação pro* ssional e 
pessoal – a* nal nem todos podem dizer que já “brin-
caram” com o acelerador de um motor de Formula 1.
Hoje em dia tenho uma posição efetiva como Engenheiro 
de Integração de Sistemas, onde mantenho e desenvolvo 
partes do so7 ware embebido de várias unidades de con-
trolo no motor, e sou responsável por algumas das ferra-
mentas de simulação que utilizamos para testar funções 
e ajudar a melhorar a performance dos carros em pista.

P: Nas suas palavras transparece o entusias-

mo que toda esta experiência tem suscitado. Face às 

expectativas iniciais, como adjectivaria a mesma?

R: Sem dúvida, tem sido uma experiência fan-
tástica para mim estar envolvido num meio pelo 
qual sempre fui fascinado, e, até agora, acima das es-
pectativas. Todos os dias há algo novo para apren-
der, ou desa* os novos, e é fascinante ver a velocida-
de a que o desenvolvimento e investigação decorre.
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P: Estar a trabalhar numa empre-

sa/projecto que tem impacto mediáti-

co, re� ecte-se na sua vida quotidiana?

R: Não particularmente. É necessário ter al-
gum cuidado com conversas sobre assuntos rela-
cionados com trabalho em locais públicos, dado 
que já aconteceu surgirem notícias em jornais 
de referência de desporto automóvel, cujas fon-
tes foram conversas entre colegas nos Pubs locais.

P: Voltando “às origens”, sabemos que a sua 

participação no projecto FST in� uenciou deci-

sões que tomou ao longo do seu percurso acadé-

mico e porventura posteriormente. Que aspec-

tos realçaria da sua participação neste projecto?

R: Considero que a minha participação no Projec-
to FST foi bastante importante no meu desenvolvimen-
to académico e pro* ssional, pois além das competên-
cias técnicas adquiridas no processo, foi onde aprendi 
o verdadeiro valor do trabalho de equipa num projecto 
multidisciplinar, onde pequenas decisões podem ter 
um impacto signi* cativo noutras áreas, mas também 
que produz uma oportunidade fantástica para aprender 
mais sobre áreas que não aquela em que nos estamos 
a formar. Foi onde tive a minha primeira experiência 
a trabalhar num ambiente semelhante a uma empre-
sa, no sentido em que havia uma hierarquia no grupo, 
com responsabilidades distribuídas por líderes de área, 
e recursos para gerir. Foi ainda importante no desen-
volvimento de algumas “so/  skills”, como a capacidade 
de falar em público (em apresentações e exibições), ou 
de tomar a iniciativa de contactar empresas em bus-
ca de possíveis parcerias, o que também contribuiu 
para o desenvolvimento da minha rede de contactos.

P: Por vezes, os estudantes entusiasmam-

-se com projectos como o FST e descuram a par-

te académica. Que conselhos gostaria de deixar 

a todos os que estão envolvidos em projectos se-

melhantes, e também, a todos aqueles que se sen-

tem motivados a participar neste tipo de desa& os?

R: Acho que o melhor conselho que posso dar é para 
não perderem essa motivação e entusiasmo que vos levou 
a participar nesse projecto. Isso são duas características 
que fazem um bom engenheiro, que o leva a pensar nos 
desa* os que surgem em qualquer projecto e a desenvol-
ver soluções para esses. É isso que, nas palavras de um 
antigo líder do Projecto FST, nos dá garra e forças para 

sair da cama de manhã cedo para continuar a batalhar, e 
são características que grandes empresas de engenharia 
valorizam nos alunos que fazem parte deste tipo de ini-
ciativas. Claro que toda a motivação do mundo só por 
si, não ajuda a tirar boas notas, mas tipicamente quando 
os alunos se envolvem nestas iniciativas aprendem tam-
bém a gerir melhor o tempo, e isso no meu caso ajudou 
bastante a melhorar o meu desempenho académico.

P: Existiram concerteza outros aspec-

tos marcantes nos anos com ligação direc-

ta ao IST… Apesar do “cordão umbilical” nos 

poder tornar mais emotivos, o que realçaria?

R: Na minha opinião, a minha formação no IST 
providenciou-me ferramentas essenciais para o meu 
sucesso pro* ssional, não só pela diversidade de conhe-
cimentos adquiridos, mas também pela estimulação à 
aprendizagem rápida. Estas ferramentas ajudaram-me 
a marcar presença numa indústria caracterizada princi-
palmente pelo nível de exigência e ritmo de desenvolvi-
mento extremamente elevados, e a contribuir para o de-
senvolvimento de um dos motores com maior sucesso 
na história da Formula 1, que nas duas últimas épocas 
bateu inúmeros records, e venceu ambos os campeo-
natos. E claro que um dos elementos chave para obter 
estas ferramentas foram alguns dos professores com 
quem tive o prazer de trabalhar, e que partilharam con-
nosco alunos algumas das suas experiencias, e que nos 
inspiraram para enfrentar os desa* os que nos surgem.

P: Para terminar, qual vai ser o seu pró-

ximo desa& o, ou qual o desa& o em que gos-

taria de participar num futuro próximo?

R: Para já o plano é continuar pela Mercedes 
AMG High Performance Powertrains, aprender tan-
to quanto posso com os engenheiros fantásticos com 
quem tenho o prazer de trabalhar, e trabalhar para 
continuar a vencer corridas e conquistar mais al-
guns campeonatos. Talvez um dia consiga progredir 
o su* ciente dentro da equipa, e quem sabe, ter a hon-
ra de subir ao pódio para celebrar mais uma vitória!
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  Desa� o 

 Os Chapéus dos Matemá-
ticos Condenados É conhecida a 
falta de consideração que ditadores 
têm, em geral, por gente inteligen-
te. Ou de outra forma, o temor que 
a sua existência lhes causa. Consta 
que num país distante o seu dita-
dor mandou prender todos os mais 
geniais matemáticos do seu país e 
os condenou à morte. No entanto, 
acrescentou uma componente sádi-

ca, de aparente clemência, à cerimó-
nia de execução. 

 Mandou que se colocassem 
todos em � la virados para o mesmo 
lado, de tal forma que cada matemá-
tico conseguisse ver apenas os que 
lhes estavam à frente. Naturalmente 
que o primeiro da � la não vê nin-
guém. A seguir mandou que se colo-
casse um chapéu na cabeça de cada 
um. Disse-lhes que cada matemático 
que conseguisse adivinhar correcta-
mente a cor do chapéu na sua cabe-
ça seria salvo da execução. Nenhum 
dos matemáticos consegue ver a cor 
do chapéu que lhe será colocado na 
cabeça, mas consegue ver a cor dos 
chapéus de todos os colegas à sua 
frente.
 Sabendo que existem apenas 

duas cores diferentes de chapéus e 
que aos matemáticos foi permitido 
reunir antes da cerimónia de exe-
cução, e que cada um deles apenas 
poderá proferir uma palavra, corres-
pondente à cor que pensa ser a do 
chapéu na sua cabeça, qual a estraté-
gia que deverão seguir para salvar o 
maior número possível da eminente 
execução? Se existirem N condena-
dos, qual o número de matemáticos 
que se salva?

 Qual a estratégia para c cores 
diferentes e quantos se salvam?
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Carlos Gomes Bispo
Professor Auxiliar do DEEC

f

Solução do número anterior 

A solução deriva-se por indução. A permissa essencial é haver, pelo menos, um monge doente. Assim, havendo apenas um monge doente, 
este não vê ninguém doente, inferindo ser ele o único doente.          

Abandona o mosteiro nesse mesmo dia. 

Havendo k monges doentes, cada um dos doentes vê k-1 doentes. Cada um destes espera, se esti-
ver são, que esses k-1 abandonem o mosteiro ao � m de k-1 dias. Chegando ao dia k, não tendo ninguém aban-
donado o mosteiro, cada monje que vê k-1 doentes infere estar também doente. Saem todos no dia k.

 

Google compra empresa de Alumnus do TagusPark

 

 É um ex-aluno de Engenharia de Redes de 
Comunicações (atual Engenharia de Telecomuni-
cações e Informática), do Taguspark, Manuel Ca-
bral, de 29 anos, que, conjuntamente com o seu pai, 
o fotógrafo António Cabral, fundou a DIGISFERA 
(2011), a empresa portuguesa que foi recentemente 
foi comprada pela Google: “Estamos muito entusias-

mados por nos juntarmos à equipa de Street View na 
Google para continuar a criar ótimas experiências.”

  Manuel fez Erasmus no KTH (Royal 
Institute of Technology), em Estocolmo, a que se se-
guiu um estágio de um ano na Agência Espacial Eu-
ropeia, na Holanda. Em 2104, foi um dos oradores 
na conferência anual da Associação Internacional 
de Fotogra� a em Realidade Virtual (IVRA), em Las 
Vegas, de que a Google foi um dos patrocinadores.

 

 A Digisfera desenvolveu dois sistemas ino-
vadores, o Panotag, de identi� cação de fotogra� as, 
e o Marzipano, uma tecnologia para fotogra� a em 
360º. O primeiro dos produtos será descontinuado 
pela Google, enquanto o segundo deverá passar a es-
tar disponível em fonte aberta dentro de semanas.
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Editorial

 No editorial do primeiro número da 
Newsletter do DEEC (Dezembro de 2010), po-
dia ler-se: “de dois em dois meses, encontrarão 
[na Newsletter] a face de muitos de nós”.

 Não tem sido esta a regularidade que se 
esperava. Vimos, por isso, apelar à participação 
de todos os leitores, através do envio de contri-
buições para newsletter@deec.tecnico.ulisboa.
pt.

 Docentes, alumni, alunos, funcionários 
não-docentes, todos são gentilmente chama-
dos a contribuir para melhorar a regularidade 
com a Newsletter chega às nossas mãos. Notí-
cias, artigos de opinião, ideias…

 Aliás, só desta forma poderemos dar 
sentido à existência da Newsletter. Promover 
um contacto regular entre todos os membros 
da comunidade ligada ao DEEC.

 Neste número, tomou a iniciativa o Prof. 
Sucena Paiva. Também o Miguel Guedes acei-
tou dar uma entrevista à Newsletter. Parabéns 
aos dois. Sigamos-lhes o exemplo. Agradece-
mos, também ao Carlos Bispo, o estímulo à 
nossa inteligência.

 Estamos também ainda a adaptarmo-
-nos à nova forma de colaboração que o NEEC 
está a prestar, no design grá3 co. Para além da 
conveniência de todas as partes, alarga-se tam-
bém o âmbito editorial da Newsletter.

 Chega, agora, ao 3 m a época de avalia-
ção do 1º semestre. Depois de um período de 
grande esforço e concentração, vem agora al-
guns dias de descontração. É bom para se con-
centrar forças para o 2º semestre.

Bom semestre para todos.

António Topa, Duarte Mesquita e Sousa,           

Rodrigo Ventura

O primeiro semes-
tre foi recheado de 
atividade no NEEC! 

Começámos o ano em 
grande na recepção aos 
novos alunos, onde mar-
cámos presença com uma 
banca que dava a conhe-
cer tudo aquilo que te-
mos para lhes oferecer.

Seguiram-se dois 
workshops com taxa 
de ocupação de 100% 
e pedidos de repetição. 

O workshop de Web De-
velopment procurou dotar 
os alunos de conhecimentos 
de programação em HTML, 
CSS, Javascript e PHP. Fo-
ram cerca de 40 os alunos 
que podem agora mergu-
lhar no mundo da Internet. 

Para além da programa-
ção, a electrónica é também 
algo fundamental no nosso 
curso e nada melhor que 
um workshop de Arduino 
para introduzir o “bichi-
nho” nos nossos alunos.

Seguiu-se a abertura de 
um processo de recruta-
mento que contou com 
muitos candidatos. Alguns 
candidatos tiveram de fi car 
de fora, mas quem entrou 
demonstra já o espírito do 
NEEC: motivação, vontade 
de aprender, e foco em aju-
dar a comunidade estudan-
til pertencente ao DEEC.

No fi nal do semestre, 
já com o projecto de Ma-
temática Computacional à 
porta, proporcionámos um 
workshop de Matlab aos 
alunos, dado pelo Prof. João 
Pedro Gomes. Fizemos ainda 
regressar o POV (Persisten-
ce of Vision), um workshop 
de Electrónica que permite 
escrever mensagens no ar.

Entretanto, o 2º Semestre 
já está em preparação, com 
o brainstorming de ideias a 
acontecer a alta velocidade, 
para que o próximo semes-
tre seja mais um sucesso, na-
quele que é o nosso pressu-
posto de ajudar, enriquecer e 
motivar os alunos do DEEC.

Equipa NEEC na companhia dos seus recém elementos.
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