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Pela 16ª vez, as Jornadas de Enge-
nharia Eletrotécnica e de Computa-
dores (JEEC) voltaram a agitar o IST 
com uma semana diferente, repleta 
de atividades relacionadas com aque-
le que é um dos cursos mais antigos 
da Instituição. 

Com o mesmo empenho de sem-
pre, mas uma nova visão, os organi-
zadores e voluntários das JEEC|16 
propuseram-se a apresentar um pro-
grama composto por atividades de 
matchmaking, mesa-redonda, pales-
tras, workshops e ainda pela sempre 
movimentada exposição tecnológica. 
O caracter gratuito de todas estas ati-
vidades permitiu envolver toda a co-
munidade académica, despertando 
o interesse para diferentes temáticas 
– tão diferentes, mas que tão bem 
se complementam para compor um 
curso tão abrangente como o Mestra-
do em Engenharia Eletrotécnica e de 
Computadores.

Entre os vários assuntos que pau-
taram esta semana, destacam-se te-
mas como Internet of � ings, a ino-
vação na área da Robótica, Big Data, 
comunicações móveis, bem como a 
entrada dos estudantes no mercado 
de trabalho e todos os detalhes as-
sociados ao processo. Como não po-
deria deixar de ser num ano em que 
Lisboa recebe o Web Summit, tam-

bém o empreendedorismo digital 
esteve em destaque, com Painéis de 
Discussão e uma Palestra sobre Wea-
rables e Apps.

Também em grande destaque a 
propósito das celebrações do Dia In-
ternacional da Mulher, esteve o tema 
da igualdade de géneros e do papel 
das Mulheres no mundo da Enge-
nharia, com um painel homónimo 
que despertou a atenção de grande 
parte da comunidade. Esta iniciativa 
contou com diversas personalidades 
femininas do panorama da Engenha-
ria no nosso país, para apresentarem 
a sua visão num debate moderado 
pela Professora Isabel Trancoso, atu-
al Presidente do DEEC. 

A nova visão implementada na 
organização do evento re� etiu-se 
também no menor foco dado às pa-
lestras, uma mudança com a qual os 
alunos acabaram por lucrar já que 
permitiu abrir espaço para as sessões 
de matchmaking enquanto elemento 
diferenciador das Jornadas de En-
genharia Eletrotécnica e de Com-
putadores perante outros eventos 
similares. Este foi, sem dúvida, um 
dos pontos altos das JEEC|16, com 
empresas e alunos envolvidos a con-
cordarem que se trata de um formato 
bené� co para ambas as partes.

As sessões de matchmaking tem 

como principal objetivo aproximar 
estudantes e empresas e funcionam 
num formato em que grupos de três a 
cinco alunos partilham uma conver-
sa com dois oradores de cada empre-
sa, rodando ao � m de algum tempo. 
O objetivo primário passa por ajudar 
a esclarecer dúvidas sobre a entrada 
no mercado de trabalho, o funcio-
namento de cada uma das empresas 
presentes e as expectativas sobre o 
pro� ssional recém-formado aquan-
do de um eventual processo de re-
crutamento. Trata-se também de um 
meio de promoção para as empresas, 
oferecendo-lhes a oportunidade de 
apresentarem a sua estrutura e méto-
dos de trabalho aos futuros � nalistas 
do MEEC.

Como sempre, a exposição tec-
nológica continuou a ser uma das 
atividades com maior impacte no 
dia-a-dia dos estudantes. A mudan-
ça de localização desde o Pavilhão 
de Civil permitiu que este passasse a 
ser um ponto de paragem obrigató-
ria para aqueles que visitavam o Pa-
vilhão Central do IST. As diferentes 
bancas convidavam alunos e outros 
interessados a conhecer mais de per-
to aquilo que de melhor se faz neste 
ramo, tanto a nível corporativo como 
investigacional. Com cerca de uma 
dezena de entidades presentes a cada 
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1.  Mário, qual foi o teu percurso até 

chegar ao Técnico?

Licenciei-me em Engenharia Elec-
trotécnica pela Universidade de 
Coimbra e doutorei-me também em 
Engenharia Electrotécnica e Compu-
tadores pelo Instituto Superior Téc-
nico. Fui docente na Universidade 
de Coimbra e passei também várias 
temporadas na Universidade da Pen-
nsylvania como Professor visitante. 

2.  Qual é tua área de investigação?

O meu trabalho incide sobretudo 
no estudo da propagação e radia-
ção de ondas electromagnéticas, em 
particular na propagação em meios 
complexos (metamateriais) e nas in-
teracções entre radiação e matéria na 
nano-escala, com muitas outras ra-
mi& cações.

3.  O que são metamateriais? Para o 

que servem?

São meios arti& ciais sintetizados a 
partir de materiais convencionais 
(dieléctricos ou metais) por micro- 
ou nano-estruturação. O que os me-
tamateriais têm de extraordinário é 
que oferecem uma plataforma para 
sintetizar respostas electromagnéti-
cas invulgares, muitas vezes inexis-
tentes na natureza, que permitem 
controlar a propagação da luz de 
forma única. Um exemplo recorren-
te é a possibilidade de realizar um 
metamaterial que refracte a luz de 
forma anómala, tal que o ângulo de 
transmissão é “negativo” (refracção 

negativa). Este tipo de materiais ar-
ti& ciais e conceitos a& ns tem inúme-
ras aplicações em nanotecnologias e 
outras. Posso destacar por exemplo 
aplicações em sistemas de imageolo-
gia onde os metamateriais permitem 
resoluções que podem ser drastica-
mente melhores que aquelas permi-
tidas por sistemas baseados em con-
ceitos convencionais.

4.  Tens mais de uma centena de ar-

tigos publicados. Sentes que rece-

bes mais reconhecimento interna-

cional do que nacional?

Não tenho nenhumas razões de quei-
xa! Posso dizer que o meu trabalho 
tem sido conduzido pelo entusiasmo 
que sempre senti – e continuo a sen-
tir – em formular perguntas e procu-
rar as respostas. Olhando um boca-
dinho para trás, posso dizer que me 
sinto confortável com aquilo que & z 
até agora, e, claro, espero fazer ainda 
melhor!

5.  Os alunos dizem que estás sem-

pre disponível para esclarecer dú-

vidas. Como são os alunos de hoje? 

Diferentes do tempo em que foste 

estudante?

Acho que as diferenças são sobretu-
do de contexto. Os alunos de hoje 
estão numa situação extraordinária 
pois toda a informação disponível 
está à distância de um “click” o que 
lhes oferece oportunidades de apren-
dizagem únicas. Julgo que essa mais 
valia contribui para que tenham uma 

formação mais abrangente e diversi-
& cada, talvez com menos ênfase no 
detalhe.

6.  Para além da investigação, que 

outras coisas te interessam?

Confesso que sou obcecado com o 
“jogging” e uma das coisas que mais 
gosto quando estou fora é calçar umas 
sapatilhas e explorar uma cidade que 
não conheço a correr. Nesse aspecto, 
Lisboa é particularmente desa& ante 
pois os percursos são todos a descer 
a pique ou a subir a pique!

7.  Coimbra tem mais encanto na 

hora da despedida?

Coimbra tem sempre mesmo muito 
encanto! 

dia, a estrutura das bancas propicia-
va a conversa entre visitantes e re-
presentantes, explorando aquilo que 
a indústria tem para oferecer.

Contas feitas, foram cinco dias 
em que a Engenharia Eletrotécnica 
e de Computadores acabou por sair 

vencedora, com o envolvimento de 
toda a comunidade a marcar um 
acontecimento anual que continua a 
elevar a fasquia a cada edição. Algo 
que certamente não seria possível 
sem a cooperação empenhada e e& -
caz que foi estabelecida entre toda a 

equipa das JEEC|16, em colaboração 
com o Núcleo de Estudantes de Ele-
trotecnia e Computadores do Insti-
tuto Superior Técnico (NEECIST), 
do Departamento de Engenharia 
Electrotécnica e de Computadores 
(DEEC) e do próprio IST.

Mário Silveirinha

O mais recente professor do DEEC:



  Desa� o 

100 moedas de ouro e 5 
piratas

Cinco piratas de idades dife-
rentes fi caram na posse de um 
tesouro com cem moedas de ouro. 
Regressados ao seu navio, decidem 
dividir o pecúlio da seguinte forma:

1. O mais velho propõe uma 
divisão das moedas entre os cinco 

e todos, incluindo o proponente, 
votam a proposta.

2. Se 50% ou mais dos piratas 
votarem favoravelmente, então a 
partilha faz-se de acordo com essa 
proposta. Caso a proposta não 
recolha votos favoráveis sufi cien-
tes, o proponente é atirado borda 
fora e o processo é repetido com 
os piratas sobrantes.

Como os piratas tendem a ser 
uma pandilha sanguinária, qualquer 
pirata que possa receber a mesma 
quantia caso vote a favor ou con-
tra uma proposta, votará sempre 
contra para que o proponente 
seja atirado aos tubarões. Natural-
mente que se puder receber mais 
moedas se votar contra, e decisão 
desse pirata é também óbvia.

Assumindo que os cinco piratas 
são inteligentes, racionais, avaren-
tos e não desejam morrer (e já 
agora, bastante competentes em 
matemática, para piratas), qual a 
proposta que o mais velho deverá 
fazer?
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Carlos Gomes Bispo
Professor Auxiliar do DEEC

f

Solução do número anterior 

Havendo apenas duas cores diferentes, os matemáticos decidem atribuir o valor 0 a uma das cores e o valor 1 à outra. 
Após colocados em � la, o último matemático vê todos os chapéus à sua frente, só não vendo a cor do seu. O que faz é so-
mar o vector que vê. Se o número que obtiver for par diz que a cor do seu chapéu é a correspondente ao número 0, caso o núme-
ro seja ímpar diz que a cor do seu chapéu é a correspondente ao número 1 . Este matemático tem 50% de hipóteses de se salvar.

Todos os restantes se salvam, desde que falem do � m da � la para o princípio. O penúltimo matemático, depois de ouvir a cor 
dita pelo último e depois de somar o vector à sua frente � ca a saber a cor do seu chapéu univocamente. Por exemplo, se o último 
vê um número par e o penúltimo também, conclui trivialmente que a sua cor é a correspondente ao 0. O processo prossegue de 
forma similar para os restantes, que usam a informação que vêem em conjunção com a cor dita pelo matemático atrás de si.

Pode-se generalizar este procedimento para C cores diferentes, desde que os matemáticos saibam quais são. Nes-
te caso, as cores são numeradas de 0 a C-1. Ao número somado de cores do vector visível, cada matemático toma o res-
to da divisão inteira por C e usa a informação verbalizada pelo matemático atrás de si para determinar a cor do seu cha-
péu. Os N-1 matemáticos da frente salvam-se sempre. O último, e primeiro a falar, salva-se com probabilidade 1/C.

 Agenda

Durante este segundo semestre,  depois dos workshops SAIL, PSPice e Android e visitas ao terraço da Tor-
re Norte, achavas que o NEEC ia fi car por aqui? Vê então as actividades que estamos a preparar para ti! 

       
 2 – 6 de Maio: Old School NEEC - Durante estas semana poderás soldar alguns dos kits de maior sucesso do   
               NEEC!

 4 de Maio: IST Summer Internships - Pelo segundo ano consequetivo, o NEEC participa nesta iniciativa para te   
                             trazer os melhores estágios de Verão. Apartir deste dia poderás começar a                                                                                                              
       candidatar-te ás tuas vagas preferidas.

 9 de Maio: FastMeeting - Se estás a acabar a licenciatura de MEEC, aqui terás oportunidade de conhecer os    
       temas de estudo das diferentes áreas de mestrado disponíveis.

 2 – 13 de Maio: OpenDay Series - Visitas de estudo às sedes de diferentes empresas, fi ca atento às inscrições!

 10 – 13 de Maio: Media Center - Tal como o nome indica, neste workshop aprenderás a criar o teu próprio    
                     media center, com recurso a um raspberry pi. Finalmente!

AgendaAgenda
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Editorial

 As JEEC 2016 foram um grande sucesso, 
batendo o recorde de participação das edições 
anteriores. Assim, neste número, o NEEC apre-
senta uma colaboração alargada. Merecem. É 
um bom sinal e tem em vista expandir o públi-
co-alvo da Newsletter do DEEC. De nada vale 
publicarmos a Newsletter se não for lida. Criar 
rede e ligar todos aqueles que se referenciam 
ao DEEC, é o principal objetivo editorial.
 Após uma conversa sobre a dinamização 
e exposição que necessita ser dada à News-
letter, para alcançar mais os alunos, a Cátia 
Botas decidiu falar com o Brito, para analisar as 
hipóteses disponíveis. Conseguiram um escapa-
rate que o Brito, com a maior gentileza, dispo-
nibilizou, onde será possível agora expor a mais 
recente edição da Newsletter junto às escadas 
do Átrio da Torre Norte: “O escaparate ainda 
tem que ser restaurado, mas é sem dúvida uma 
excelente notícia! :-) “ disse-nos a Cátia.
 A mobilidade é um Instrumento muito 
importante na vitalidade do sistema de ensino 
superior. O intercâmbio do saber e da experi-
ência abre novos horizontes e traz renovação. 
Também, no DEEC, se sentem os sinais da 
mobilidade O mais recente professor do DEEC 
apresenta-se este número em entrevista.
 O Carlos Bispo, por seu lado, apresenta-
-nos um tema muito atual, mas num contexto e 
numa época em que o conceito offshore pos-
suía um semântica eminentemente marinha…

Boas leituras.

te Mesquita e Sousa,Duarte Mesquita e Sousa,
 António Topa, Rodrigo Ventura

Depois de termos apro-
veitado as férias para pre-
parar o novo semestre que 
se avizinhava, as últimas 
semanas fi caram marcadas 
pelo grande entusiasmo 
com que o NEEC abraçou 
o arranque desta nova eta-
pa. Ao longo dos últimos 
dois meses, temos vindo a 
concretizar a realização de 
várias atividades com o ob-
jetivo primário de comple-
mentar o percurso curricu-
lar dos estudantes de MEEC, 
continuando a dinamizar 
o panorama das atividades 
extracurriculares no IST.

O semestre arrancou com 
dois workshops que visam 
facilitar o desempenho dos 
alunos em duas cadeiras 
basilares do curso. Progra-
mação – com a Sessão de 
Apoio à Instalação do Linux 
- e Fundamentos de Eletró-
nica – com o Workshop de 
PSpice. Ambas as ativida-
des registaram grande ade-
são por parte dos alunos 
de primeiro e segundo ano, 
tendo em vista a aprendi-
zagem da manipulação de 
ferramentas essenciais para 
o seu sucesso nas já referi-
das unidades curriculares.

Como não poderia deixar 
de ser, também marcámos 
presença nas JEEC, com uma 

banca temática em que ex-
pusemos alguns workshops, 
projetos do Núcleo, e pro-
curámos apresentar toda a 
nossa atividade afi guran-
do a banca como um pon-
to de paragem obrigatório 
para todos os estudantes, 
visitantes e curiosos que 
passaram pelas Jornadas.

Também aproveitámos 
a presença no evento para 
abrir as inscrições no nos-
so Workshop de Android, 
em conjunto com a BOLD 
International. Como tínha-
mos previsto, a adesão foi 
enorme e todas as vagas 
esgotaram em poucas ho-
ras, algo que só vem provar 
o interesse dos estudantes 
para este tipo de tecnologia.

Ao longo dos próximos 
meses, vamos continuar a 
trabalhar arduamente para 
voltar a elevar a fasquia com 
atividades capazes de entu-
siasmar todos os estudantes 
de Engenharia Electrotécni-
ca e de Computadores. No 
forno, está já a preparação 
do próximo programa IST 
Summer Internships, onde 
voltaremos a abrir oportu-
nidades para que os estu-
dantes do Técnico tenham 
o Verão mais produtivo 
de sempre! Fiquem aten-
tos para mais novidades.

Equipa NEEC nas JEEC|16.


