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EUROPA: UMA VELHA 
SENHORA A NECESSITAR 
DE “BOAS” ENERGIAS

Reza a lenda que a princesa Europa era, pela sua beleza, 
cobiçada por todos os deuses do Olimpo. Zeus conseguiu 
raptá-la e alcançar os seus intentos, depois de se aproximar 
transformado num belo, dócil e poderoso touro branco… 

Serve esta história como ponto de partida para uma curta 
reflexão sobre a elevada dependência energética da União 
Europeia, as situações de crise que dela decorrem e sobre 
a necessidade de a União Europeia concretizar uma política 
energética comum que a torne menos dependente e utilize 
origens geográficas mais diversificadas para as fontes primá-
rias de energia.

A tabela mostra o peso que os 3 maiores países fornecedo-
res têm no volume de petróleo, gás natural, carvão e urânio 
consumidos na União Europeia. 

Utilizando o gás natural como exemplo, a figura ilustra a de-
pendência energética dos países do norte, leste e centro da 

“O rapto de Europa” de Gustave Moreau (c. 1869)

União Europeia, relativamente à Rússia.

Estes dados ilustram o elevado nível de dependência energé-
tica da Rússia a que a União Europeia está sujeita e mostram 
que poucos são os países que a compõem que não estão 
fortemente dependentes desta origem geográfica para o for-
necimento da energia de que necessitam.

Não existindo, no curto prazo, condições nem infraestruturas 
que viabilizem outras origens geográficas, as consequências 
desta situação de dependência são os cada vez mais frequen-
tes incidentes com ameaça de corte do fornecimento (que 
já chegaram a vias de facto com cortes de fornecimento de 
gás natural em 2006 e 2009), as situações de crise, tal como 
aquela que hoje envolve a Ucrânia, e as preocupações que 
se vivem, em Bruxelas e nos países mais diretamente afeta-
dos, de como será o fornecimento de gás natural durante o 
próximo Inverno.



OUT | 2014

Jorge Esteves
Diretor, Direção de Infraestruturase Redes

ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos

A linha de orientação adotada pela 
União Europeia para responder a este 
desafio começou a ser concebida há 
quase 20 anos. Passa pelo evoluir para 
uma economia de baixo teor de carbo-
no e pelo completar do mercado inter-
no da energia, o que implica hoje a con-
cretização de mercados de eletricidade 
e gás natural que estejam verdadeira-
mente integrados em todo o espaço 
europeu e a implantação das infraestru-
turas que os tornem possíveis. O pro-
pósito será conseguir preços acessíveis 
para a energia, que sejam competitivos 
a nível global, e fazer com que as alter-
nativas criadas pela solidariedade entre 

países europeus sirvam de contraponto 
à dependência energética externa que 
é vivida pelo conjunto da União Euro-
peia. 

São muitas as dificuldades e os desafios 
que terão de ser superados mas, para se 
ter sucesso, a solução só poderá passar 
por aprofundar mais e melhor a União 
Europeia. A inovação e o conhecimen-
to serão fundamentais para alcançar o 
objetivo.

Convirá é que a “história” não se repi-
ta e que não se volte a cair no logro 
montado por qualquer um dos novos 
pretensos deuses que, por exemplo, 
poderão estar agora a surgir transfor-
mados num (mais ou menos cativante 
e possante) urso.que dêem o seu tes-
temunho enquanto profissionais e não 
meramente passem uns slides sobre os 
maravilhosos produtos que vendem é 
um grande desafio, até porque temos 
de ir variando. Uma outra dificuldade 
são as salas de aula, que sem dizer mais, 
são completamente desajustadas das 
necessidades do ensino. E no entanto, 
com muito boa vontade e sentido pro-
fissional de muita gente, 
isto até tem funcionado 
bem.

(Dependência europeia do gás russo)

ABERTURA DO
ANO LECTIVO NO DEEC

No dia 30 de Setembro, pelas 17:30, 
no Salão Nobre, o DEEC realizou a 
cerimónia de abertura do ano lectivo 
2014/2015. Pretendeu-se reunir alunos, 
alumni, docentes e outros funcionários 
do DEEC de forma a agradecer e re-
conhecer o empenho, a dedicação e o 
sucesso dos membros da comunidade 
do DEEC, onde os estudantes, actuais 
e alumni, são elemento essencial, e os 
docentes e não docentes componente 
indispensável.

A abertura da sessão e apresentação do 
DEEC esteve a cargo do seu Presidente, 
Prof. Luís Miguel Silveira, seguindo-se o 
reconhecimento de excelência a alunos 
dos cursos oferecidos pelo DEEC e a 
docentes do departamento, bem como 
uma homenagem a docentes e funcio-
nários recentemente aposentados.

Depois de uma breve perspectiva so-
bre actividades e eventos futuros no 
DEEC, pela Prof. Isabel Trancoso, segui-
se uma apresentação pelo Eng. Hugo 
Silva, intitulada “BITalino: From a piece 
of paper to the world”, um exemplo re-
cente de empreendorismo e inovação 
(http://www.bitalino.com).

O encerramento da sessão esteve car-
go do Prof. Luís Caldas de Oliveira, em 
representação do Presidente do IST.

PETRÓLEO

Rússia 34%
Noruega 11%
Nigéria 8%

GÁS NATURAL

Rússia 39%
Noruega 34%
Argélia 13%

CARVÃO

Rússia 26%
Colômbia 24%
Estados Unidos da América 23%

URÂNIO

Cazaquistão e outros ex-CIS 21%
Canadá 19%
Rússia 18%
(Peso dos 3 maiores fornecedores no volume de 
petróleo, gás natural, carvão e urânio consumidos 

na União Europeia)

NOTÍCIAS



OUT | 2014

De modo crescente, as empresas pro-
curam nos engenheiros que contratam 
não apenas competências técnicas, mas 
também um conjunto de atributos 
comportamentais e competências que 
têm a ver com aspectos como a inte-
racção com os colegas e os clientes, a 
capacidade de se exprimir, o saber co-
municar, argumenta e debater, ou a ca-
pacidade de organização e planificação. 
Esta exigência tem levado quer as agên-
cias de avaliação do Ensino Superior, 
quer as escolas de Engenharia a incluir 
nos currículos uma série de unidades 
curriculares (UC) associadas às chama-
das competências transversais, em que 
se insere a UC de Portfolio MEEC.

O Instituto Superior Técnico, e em par-
ticular o DEEC, tem conseguido um 
grande sucesso em termos do mercado 
de trabalho para os engenheiros que 
forma, com base numa abordagem de 
grande solidez científica e rigor. Este 
sucesso traduz-se na capacidade dos 
jovens engenheiros para abordar os 
problemas de uma maneira lógica, infor-
mada, e muitas vezes imaginativa. Todos 
nós conhecemos no entanto situações 
em que um aluno dá uma resposta com 
uma só palavra ou com um mero ace-
no, prática que o leva a estar numa cla-
ra desvantagem em relação a pessoas 
formadas noutros cursos, talvez menos 
sólidos, mas certamente mais fosfóricos.

Sem querer resolver todos estes pro-
blemas de formação comportamen-
tal, a UC de Portfólio tenta equilibrar 
a inteligência racional, em que o IST é 
tradicionalmente muito forte, com a 
inteligência emocional, cada vez mais 
valorizada pelas empresas. É claro que 
num ambiente em que Descartes pre-
domina fortemente sobre Confúcio, 
não é fácil desenhar uma UC com es-
tas características, dificuldades a que se 
somam outras de carácter prático tais 
como o que ensinar? Debater o quê?

O caminho que se seguiu nos últimos 
anos combina uma visão abrangente da 
Engenharia Electrotécnica e de Compu-
tadores com competências transversais. 
Mas como dar esta visão abrangente 
a alunos que apenas agora começam 
e em que palavras que nos parecem 
banais correspondem a conceitos 
completamente desconhecidos? Uma 
tentação seria a via das “maravilhosas 
vitórias da Engenharia Electrotécnica e 
de Computadores”, em que um pro-
fessor de Electrónica rivalizaria com 
um de Energia e outro de Telecomuni-
cações a demonstrar, através dos slides 
mais engenhosamente coloridos, qual a 
área mais atractiva. Como a experiência 
mostrou que esta não é a melhor via, 
tentou-se uma outra abordagem, apli-
cando à própria UC os princípios que 
ela quer demonstrar.

Criou-se assim um laboratório basea-
do no robot da LEGO NXT, em que 
os alunos desenvolvem um projecto 
relativamente ao qual têm de aplicar 
quer a sua inteligência racional, quer a 
emocional. A utilização do equipamen-
to da LEGO permite contornar a quase 
completa ignorância dos alunos nesta 
fase. Abordagens semelhantes (embo-
ra sem a componente das competên-
cias transversais/inteligência emocional) 
têm sido seguidas recentemente no 
MIT, num curso de Introdução à Enge-
nharia Electrotécnica, e na Universidade 
de Cambridge, onde os alunos de En-
genharia recebem no início um kit igual 
ao das aulas de Portfolio e o desafio 
“Surpreendam-nos!”

A propósito do laboratório, que apa-
renta ter sido muito bem recebido, os 
alunos devem desenvolver actividades 
tais como ter uma reunião para discutir 
o planeamento do projecto, escrever 
relatórios e fazer apresentações no fi-
nal. Têm ainda oportunidade de contac-
tar com várias ferramentas computacio-
nais úteis, tais como o LATEX, o GIMP, o 
MS Project e o MATLAB.

As teóricas preparam o caminho para o 
laboratório e estendem os conceitos aí 
vistos. O estilo é o mais possível não-s-
tandard e combinando diversos temas. 
Por exemplo, é dada uma aula sobre 
Comunicação, Cooperação e Coorde-
nação em que se começa por mostrar 
Fred Astaire e Ginger Rogers a dançar, 
numa execução em que os dois ilus-
tram bem aqueles conceitos (este ano 
teremos bailarinos ao vivo!)  e depois 
se vão dando outros exemplos da en-
genharia através de filmes ou gráficos 
como a coordenação entre quadriroto-
res ou em canais de água e se fala em 
grafos para representar redes.

De um modo geral o estilo das teóri-
cas visa espicaçar a audiência e fazê-la 
pensar sobre os problemas. Um exem-
plo é a aula sobre Ética. Não é surpre-
sa que, se quiséssemos ensinar Ética, 
precisaríamos de contratar um filósofo. 
Certamente que ele apresentaria um 
discurso brilhante, começando na mais 
remota antiguidade da Grécia Clássica 
e acabando na explosão do vai-vem es-
pacial. Quando o filósofo fosse aí por 
alturas de Kant, a audiência, rendida, 

PORTFOLIO MEEC: O OUTRO LADO DO CÉREBRO
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A abertura do ano lectivo no DEEC 
marca sempre esta época do ano. 
Professores, alunos e funcionários 
reúnem-se para assinalar o início de 
mais um período lectivo. Reconhece-
se a excelência e o mérito de pro-
fessores e alunos e homenageiam-se 
os docentes e funcionários entretanto 
aposentados. Uns dias antes, tivemos 
a recepção aos alunos dos primeiros 
anos. São os ciclos da vida académica.

Nesta primeira edição do novo ano 
lectivo publicamos dois artigos de 
opinião. O primeiro artigo, da autoria 
de Jorge Esteves, aborda a dependên-
cia energética da União Europeia. Esta 
“curta reflexão” parte de uma ima-
gem mitológica para que de alguma 
forma a realidade não se torne nem 
imperceptível nem intocável.

No segundo artigo, o Professor João 
Miranda Lemos apresenta-nos uma 
disciplina muito recentemente incluí-
da no curriculum do Mestrado em 
Engenharia Electrotécnica e de Com-
putadores do IST - o Portfolio MEEC. 
Numa altura em que se torna cada 
vez mais claro que a formação uni-
versitária deve ser abrangente, pro-
porcionando não só uma educação 
formal e estruturada mas também 
o estímulo da experimentação e do 
desenvolvimento da autonomia, é 
particularmente interessante tomar 
conhecimento da existência desta dis-
ciplina. De forma sintética, o Professor 
João Lemos descreve os objectivos 
que nortearam o desenho do Porfo-
lio MEEC, a forma como a disciplina 
está estruturada, a experiência de a 
ensinar e a receptividade dos alunos.

Duarte de Mesquita e Sousa,
António Topa e Pedro M. Q. Aguiar
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dormiria placidamente. Como contor-
nar esta dificuldade? Começou por se 
apresentar uma definição de ética (re-
duzindo a 2 linhas uma biblioteca...). Em 
seguida alguns alunos voluntários leram 
3 casos de estudo que foram discutidos 
sumariamente. Aqui, as orelhas estavam 
arrebitadas e foi lançado o desafio: Em 
grupos de 2 ou 3 faça o seu próprio 
código de Ética. Ao fim de algum tem-
po, recolhem-se opiniões e tentamos 
escrever um código de ética em que 
todos se reconheçam. Finalmente, com-
paramos o que escrevemos (o nosso 
trabalho de 1 hora) com o código de 
ética da Ordem dos Engenheiros. Os 
alunos aprenderam Ética? Não, mas 
aprenderam a pensar.

Algumas sessões foram dadas por pes-
soas externas ao IST. O eng. António 
Gonçalves (actualmente Director da 
EDP) explicou como é que a sua vida, 
a sua formação e a sua carreira se en-
trelaçaram, desde os seus 10 anos até à 
actualidade, tendo como pano de fundo 
a História do nosso País. O prof. Rogé-
rio Carapuça explicou o que é que as 
empresas querem dos engenheiros que 
contratam.

Foram dadas várias aulas sobre gran-
des temas da Engenharia Electrotécni-
ca. Com grande generosidade, muitos 
colegas cujo nome omito, deram exce-
lentes aulas, desde a Visão e a Robótica 
à Energia. O Pedro Q. Aguiar deu uma 
aula sobre Música e Processamento de 
Sinais que deixou os petizes calados (o 
que é dizer muito...) e que levou a que 
um, no fim e em tom admirativo, me 

João Miranda Lemos
Professor Catedrático do DEEC

perguntasse: “Este professor deu sem-
pre aulas no Técnico? É que eu ia jurar 
que ele me deu aulas no Conservatório 
de Aveiro”. Sem de modo nenhum lis-
tar todos, não posso deixar de destacar 
o Carlos Cardoso Fernandes que deu 
uma fantástica aula sobre Comunica-
ções sem fios, toda baseada em expe-
riências, e em que o Sr. Brito e o Eng. 
António Almeida fizeram uma dupla 
dinâmica de assistentes.

Para onde vamos agora? Há muito a 
melhorar e a fazer. Por exemplo, um 
conjunto de textos de suporte, que 
está já em curso e em que há uma 
dezena e meia de pessoas que gene-
rosamente aceitaram colaborar. Trazer 
pessoas das empresas que dêem o seu 
testemunho enquanto profissionais e 
não meramente passem uns slides so-
bre os maravilhosos produtos que ven-
dem é um grande desafio, até porque 
temos de ir variando. Uma outra dificul-
dade são as salas de aula, que sem dizer 
mais, são completamente desajustadas 
das necessidades do ensino. E no entan-
to, com muito boa vontade e sentido 
profissional de muita gente, isto até tem 
funcionado bem.


