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José Mariano Gago

 Ainda muito antes de Portugal 
ter mostrado que é possível vencer o 
atraso (rapidamente), J.M.Gago dizia 
a propósito do modelo de desenvol-
vimento científico que “o país tem 
que ir TODO à escola”. Ir à escola 
em todas as dimensões, que envolviam, 
obviamente, o fomento da produção de 
conhecimento, mas também a promo-
ção da cultura científica, a formação ao 
longo da vida, a educação de adultos e 
a valorização e certificação do conhe-
cimento adquirido (informalmente) no 
exercício de uma profissão. Só indo to-
dos à escola poderemos vencer o atra-
so que, frequentemente, nos querem 

convencer ser o nosso destino. Mais, 
teremos que ir todos e ao mesmo tem-
po, ou seja, nenhum subproblema será 
resolvido separadamente. Este “desa-
bafo” tinha subjacente a sua visão do 
conhecimento e da ciência como um 
“bem” colectivo, cujo carácter eminen-
temente libertador joga um papel deci-
sivo na construção de uma sociedade 
mais livre, mais esclarecida, mais demo-
crática e, certamente, mais próspera 
(ver entrevista a João de Pina-Cabral). 

 Noutra ocasião, regressado 
de uma das reuniões anuais de inves-
tigadores portugueses no estrangeiro, 
ouvi-o descrever discussões acalo-

radas, mesmo fervorosas, com que o 
país ali era debatido, mesmo por quem 
não vinha a Portugal há décadas. Esta 
empatia que os portugueses têm com 
o país, vista como fatalismo pelo sen-
so comum, era interpretada por JMG 
como “um enorme activo! Perguntem 
pela Dinamarca a um Dinamarquês 
ausente há 20 anos e ele encolhe os 
ombros. O país é este e não outro”.

 Aliado ao seu talento, estes dois 
“instantâneos” definem e dão sentido 
ao metódico, laborioso e extenuante 
trabalho de serviço público nos últi-
mos 40 anos: Por um lado uma profun-
da crença (afecto) na humanidade, nas 

 Evocar José Mariano Gago é, ainda, demasiado doloroso para os que lhe eram muito pró-
ximos. Por outro lado, qualquer evocação do homem público que conhecemos será sempre emo-
tiva. Não obstante a minha convivência pessoal ter sido esporádica e de “segundo grau”, foi lon-
ga e intelectualmente cúmplice. Sendo um testemunho “impressionista” é captado na primeira pessoa!
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pessoas e por outro uma inteligência 
invulgar que o fazia aceitar a realidade 
tal qual ela se apresentava, e com isso, 
aproveitar todas as oportunidades para 
seguir em frente. Só podia ser Cientista!

 Incapaz que sou de analisar o 
seu legado e sabendo que ele ficaria fu-
rioso se soubesse que apenas o emol-
duramos e penduramos na parede, im-

porta aqui saber como o posso 
honrar e que posso eu fazer 
com ele. Sabemos hoje que a 
concentração exagerada do 
rendimento leva a um aumento 
da desigualdade, perpetuando 
a riqueza numa “classe”, per-
vertendo qualquer conceito de 
justiça, mérito, democracia. O 
conhecimento segue a mesma 
dinâmica e cada vez mais vejo 
a sua concentração em poucos, 

nos mesmos. O legado do José Maria-
no Gago convoca-nos a actuar onde e 
como cada um pode, nos currícula de 
um curso, na gestão de uma universi-
dade, num ministério, com a convicção 
de que só venceremos o nosso atraso 
proporcionando mais conhecimento a 
todos, resistindo a falácias de “conhe-
cimento útil” ou a “chumbar” metade 

da classe porque só a outra metade é 
merecedora. Sei também que ele pró-
prio se via inserido num tempo e num 
espaço concretos, construindo sobre o 
legado da geração anterior, representa-
da no Prof. Abreu Faro de boa memó-
ria. Será através do Mariano Gago que 
homenagearemos também toda uma 
geração que com ele construiu um le-
gado único, porque foi dobrado um 
cabo. Sabemos mais, muito mais e sa-
bemos por onde ir! Por tudo isto, obri-
gado José Mariano Gago e até sempre.

 

João Paulo Costeira
Professor Associado do DEEC

 Agenda

   Dia do DEEC 2015

 O Dia do DEEC 2015, terá lugar no Tagus Park, 
no dia 11 de Setembro de 2015, às 10:45, na sala 0.65.
O objectivo é o de alargar, a todo o departamen-
to, a reflexão sobre a oferta lectiva do DEEC, no-
meadamente no que diz respeito ao Campus do Ta-
gus Park, e também promover o convívio entre todos.

 Programa:

 10:45 - Apresentação e homenagem a docentes apo- 
  sentados e docentes excelentes
 11:15 - Factos e números
 11:45 - Sessões paralelas
 12:45 - Almoço
 14:00 - Modelos de ensino
 14:45 - Conclusões das sessões paralelas
          a. 14:45 - Área Científica de Computadores
          b. 14:55 - Área Científica de Electrónica
          c. 15:05 - Área Científica de Energia
          d. 15:15 - AC Sistemas de Decisão e Controlo
          e. 15:25 - Área Científica de Telecomunicações
 15:35 – Debate
 16:45 - Encerramento

 A Assembleia de 
Escola (AE) aproveitou 
a sua reunião do dia 8 
de julho, para homena-
gear o Professor João 
Cunha Serra, recente-
mente  jubilado e que, 
entre outros cargos, 
ocupou o de presiden-
te deste órgão da escola.

 João Cunha Serra 
foi o primeiro presiden-
te do Conselho Diretivo 
do Técnico após o 25 de 
abril, tendo ocupado car-
gos no Conselho Peda-
gógico e na Assembleia 

de Escola, entre outros. 
Foi professor do Depar-
tamento de Engenharia 
Eletrotécnica e de Com-
putadores. Apanhado de 
surpresa por esta ho-
menagem, “agradeceu a 
todos”, aos que dele dis-
cordaram e concordaram, 
durante os anos, e avisou: 
“Não se livrarão de mim 
tão facilmente”. Colabo-
rou na Newsletter do 
DEEC em Março de 2015.

 João Cunha Serra homenageado na Assem-
bleia de Escola.     
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 Telma Oliveira, ex-aluna de 
MEEC do Instituto Superior Técnico.

1.  Telma, em que área desenvol-
ves a tua actividade profissional? 
 Neste momento sou enge-
nheira de suporte na Microsoft em 
Portugal e portanto a minha área 
profissional insere-se na área do IT. 

2. Que influência teve a tua 
passagem pelo Técnico no teu 
percurso profissional?  
 Neste caso teve bastante, 
uma vez que sempre quis seguir 
uma área realcionada com a mi-
nha formação de especialização 
do Ist. Descobri cedo que gostava 
bastante da área de redes de com-
putadores e que seria uma das coi-
sas que gostaria de fazer no futuro. 
Porém sempre tive os horizontes 

bastante alargados e sempre gos-
tei de diferentes matérias relciona-
das com o curso, o que no fundo 
me deu maior leque de escolha. 

3. No exercício da tua acti-
vidade profissional, sentis-
te necessidade de adquirir 
competências que o DEEC 
não te proporcionou?  
 Do ponto de vista técnico, 
como dou suporte na área de redes, 
os conhecimentos adquiridos ao 
longo do curso são basilares para 
tudo o resto e num período inicial 
foram de facto difirenciadores. In-
terajo diáriamente com clientes de 
todo o mundo. Clientes com back-
grounds distintos que podem ser 
muito técnicos ou muito pouco téc-
nicos. Existe portanto uma neces-
sidade de adaptação da linguagem. 
As Soft skills que me ajudam a ter 
maior facilidade em tarefas deste 
estilo foram adquiridas através das 
diversas actividades extra-curricu-
lares que desempenhei quer atra-
vés da participação na organização 
das JEEC e na direcção do NEEC. 

4. A tua formação no DEEC 
tem sido reconhecida no 
mundo empresarial?  
 No meu caso em particular 
não teve muito impacto até agora 

mas acredito que noutras empre-
sas possa ser um factor diferen-
ciador aquando da contratação. 

5. Como se desenrola o teu 
dia a dia de trabalho?  
 Trabalho como Eng. de Su-
porte na Microsoft, o que significa 
que ajudo os clientes numa tecno-
logia em particular a ultrapassar di-
ficuldades técnicas que tenham. Não 
trabalho em frontline, o que implica 
que quando os problemas chegam 
até mim normalmente já necessi-
tam de um conhecimento técnico 
bastante profundo sobre o fun-
cionamento do produto.  Além de 
ajudar clientes, existe ainda a pos-
sibilidade de ajudar o grupo de de-
senvolvimento a identificar certos 
eventos para posterior correção. 
 Durante um dia de trabalho 
normal falo e ajudo pessoas do mun-
do inteiro. Cada dia aparece um pro-
blema diferente,  o que torna tudo 
mais interessante desde perceber o 
porquê até entregar uma solução. 

6. Fala-nos um pouco dos teus 
hobbies.    
 Gosto muito de séries e 
gaming.  Gosto de ler livros e de 
aprender coisas novas.  Nos tempos 
livres que tenho gosto de estar com 
os amigos e de ver um bom filme.

  Desafio 

 Reza a história, assim como 
é suposto aos monges fazer, que 
num remoto convento, isolado de 
todo o mundo, viviam monges que 
haviam feito voto de absoluto silên-
cio.  Apenas se reuniam uma vez por 
dia para uma silenciosa reza man-
tinal, posto o que cada um seguia 
para os seus afazeres individuais.
 Um dia, durante a reza mati-
nal, Deus fez-se anunciar através de 
um dos seus anjos carteiros. Comu-
nicou-lhes o anjo que alguns deles, 
pelo menos um, estavam doentes e 
que a doença se manifestava exte-
riormente através de uma marca na 

testa. Para que a doença não se alas-
trasse e para que os doentes pudes-
sem ser tratados era necessário que 
os doentes saíssem do convento ur-
gentemente. Assim, cada monge do-
ente, após saber ser essa a sua con-
dição, tinha a obrigação de arrumar 
os seus pertences e sair do conven-
to até ao final do dia em que ficasse 
conhecedor do seu estado de saúde.
 No convento não havia es-
pelhos e os monges estavam, pelos 
seus votos, impedidos de comunicar 

uns com os outros, fosse verbal ou 
gestualmente. A única coisa que os 
monges sabiam é quais os seus cole-
gas doentes e saudáveis, não sabendo 
a sua própria condição, para além de 
saberem qual a população total do 
convento.   A seu favor tinham tam-
bém o facto de todos serem exce-
lentes na ciência da dedução lógica. 
 Como vão os monges colec-
tiva e individualmente resolver este 
problema e, assumindo ser k o nú-
mero de monges com uma marca na 
testa, ao fim de quantos dias fica o 
convento livre de monges doentes?

Carlos Gomes Bispo
Professor Auxiliar do DEEC
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 O NEECIST, Núcleo 
de Estudantes de Electro-
tecnia e Computadores do 
Instituto Superior Técnico é 
uma associação sem fins lu-
crativos que reúne os estu-
dantes de MEEC do IST. O 
NEECIST é formado por alu-
nos que, através do seu tra-
balho voluntário, proporcio-
nam diversas actividades, com 
intuito de dar apoio legal e 
logístico a alunos que preten-
dam desenvolver projectos 
pessoais. Actividades como 
estas permitem, de alguma 
forma, complementar o nor-
mal percurso escolar, não só 
dos alunos de Electrotecnia, 
como também de todo o IST.
 Esta associação foi 
fundada em 2003 e desde 
então que tem dinamizado, 
das mais variadas maneiras, a 
vida e o currículo quer dos 
seus membros, quer dos alu-
nos em geral. Dois dos seus 
outros objectivos são repre-
sentar o IST e divulgar a Uni-
versidade de Lisboa junto de 
outras universidades através 
da participação e organiza-
ção do Encontro Nacional 
de Estudantes de Engenha-
ria Electrotécnica (ENE3). 
É ainda a entidade legal res-
ponsável pelas Jornadas de 
Engenharia Electrotécnica 
e de Computadores (JEEC), 
um dos maiores eventos tec-

nológicos realizado 
por alunos do IST.
 O NEEC, em 
conjunto com di-
versos núcleos do 
IST, integrou o pro-
grama IST Summer 
Internships. Este 
projecto tem como 

objectivo estreitar a relação 
que existe entre os alunos, 
as empresas e os núcleos de 
investigação, bem como com-
plementar a formação acadé-
mica e dar a conhecer o mer-
cado de trabalho, antes de o 
curso acabar, a cada estagiário. 
Cada um será integrado numa 
equipa da empresa para a qual 
foi aceite, desenvolvendo e 
aprendendo novas capacida-
des. Trata-se também de uma 
excelente oportunidade para 
as empresas participantes be-
neficiarem com o contacto 
e a integração temporários 
destes novos elementos. Os 
últimos poderão trazer uma 
visão diferente dos problemas 
e desafios propostos, à luz da 
capacidade de análise desen-
volvida e promovida pelo IST.
 Depois de um traba-
lho árduo dos colaboradores 
do NEEC, foram contactadas 
inúmeras empresas, de algu-
mas das quais se obtiveram 
mais de 35 propostas (com 
cerca de 60 vagas na sua to-
talidade) de estágios diferen-
tes e aliciantes para toda a 
comunidade estudantil do IST. 
Contou-se com um nível bas-
tante elevado de participação 
de alunos e também de satis-
fação por parte das empresas 
pela iniciativa e pela aborda-
gem efectuadas pelo NEEC.
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Editorial
 
Após um breve interregno, a Newsletter do 
DEEC está de volta. Abrimos esta edição 
com uma homenagem a José Mariano Gago, 
arquitecto das políticas públicas de ciência 
em Portugal, como instrumento fundamental 
para o desenvolvimento do país, começando 
desde os mais novos com a Ciência Viva, e 
prosseguindo revolucionando o sistema cien-
tífico nacional. A homenagem é feita nesta 
edição na primeira pessoa por quem o co-
nheceu de perto, o Prof. João Paulo Costeira.
Esta edição prossegue com uma referência 
à homenagem surpresa ao Prof. João Cunha 
Serra, que contribuiu activamente ao lon-
go da sua longa carreira em múltiplos as-
pectos para o DEEC e para escola em geral.
De seguida apresentamos uma entrevis-
ta à Telma Oliveira, alumnus do MEEC, 
actualmente a trabalhar na Microsoft, e 
que nos fala do seu percurso pelo IST e 
como este contribuiu para a sua formação.
Inauguramos nesta edição dois espaços no-
vos: uma secção com um desafio que o 
Prof. Carlos Bispo lança a todos os nossos 
leitores, e uma coluna do Núcleo de Es-
tudantes de Electrotecnia e Computado-
res do IST a divulgar as suas actividades.
A equipa Editorial da Newsletter do DEEC dá 
as boas vindas ao Rodrigo Ventura, e ao NE-
ECIST que toma a seu cargo a design gráfico.

Boas férias! 

António Topa, Duarte de Mesquita e 
Sousa, Rodrigo Ventura 


