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TECNOLOGIAS QUÂNTICAS

Prémio Nobel da Física dá aula 

na Universidade de Lisboa

O professor Serge Haroche dará um colóquio e uma aula no IST, ambos organizados
pelo DP-PMI - Doctoral Programme in the Physics and Mathematics of Information.

A convite do DP-PMI - Doctoral
Programme in the Physics and
Mathematics of Information:
Foundations of Future Informa-
tion Technologies, um programa
doutoral FCT no Instituto Supe-
rior Técnico, o Prémio Nobel da
Física Serge Haroche vai estar em
Lisboa nos próximos dois dias.

Durante a sua passagem pela
Universidade de Lisboa, Serge Ha-
roche aceitou fazer duas comuni-
cações, nomeadamente, numa
sessão do Physics of Information
Colloquium: “Power and Stran-
geness of the Quantum”, ama-
nhã, dia 8 de abril, pelas 16h30,
no Salão Nobre com IST (tratan-
do-se de um evento aberto ao pú-
blico em geral), e ainda através de
uma aula que lecionará aos alu-
nos do DP-PMI - Doctoral Pro-
gramme in the Physics and Ma-
thematics of Information: “Mani-
pulating photons in a box and
raising Schrödinger cats of
light”, agendada para o dia se-
guinte, 9 de abril, pelas 15h00,
no IST. Sendo que esta aula estará
também aberta aos doutorandos

e professores dos departamentos
de Física do IST e da FCUL.

O DP-PMI - Doctoral Program-
me in the Physics and Mathema-
tics of Information é um progra-
ma doutoral único a nível inter-
nacional, que oferece uma abor-
dagem interdisciplinar à interfa-
ce entre a Física, a Matemática e

as Ciências da Informação e da
Computação, explorando os aspe-
tos fundamentais desta interface,
que serão a base das tecnologias
da informação futuras.

Em particular, e uma área mui-
to ativa no DP-PMI, são as tecno-
logias quânticas da informação,
onde, para além dos projetos de
investigação dos doutorandos, o
DP-PMI tem promovido forma-
ção de alto nível, por exemplo,
através dos cursos Quantum
Information Technologies.

O DP-PMI teve início em janeiro
de 2014, e até 2021 irá formar 40
alunos, que obterão um grau de
doutoramento em Física, ou em
Engenharia Física Tecnológica, ou
em Segurança da Informação, ou
em Engenharia Electrotécnica e
de Computadores. 

Atualmente o programa conta
com 12 alunos, de seis nacionali-
dades diferentes. O programa,
ao qual estão associados oito
centros de investigação da Uni-
versidade de Lisboa, é financiado
pela Fundação para a Ciência e a
Tecnologia.

Serge Haroche, prémio Nobel da Física.
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Em Portugal, 

a investigação em

tecnologias quânticas 

é liderada pelo IST

juntamente com o

Instituto de Teleco-

municações em Lisboa, 

em particular pelo

Physics of Information
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