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CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 8957/2019
Sumário: Concede a medalha de mérito científico do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior a três individualidades estrangeiras, que se distinguiram pelo seu valioso e
excecional contributo para o desenvolvimento da ciência em Portugal.

A Portaria n.º 1375/2009, de 29 de outubro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 85/2009,
de 18 de novembro, criou a medalha de mérito científico do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, tendo em vista galardoar as individualidades, nacionais ou estrangeiras, que, pelas suas
elevadas qualidades profissionais e de cumprimento do dever, se tenham distinguido por valioso e
excecional contributo para o desenvolvimento da Ciência ou da Cultura Científica em Portugal.
Assim, ouvida a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT I. P.) e a Agência Nacional para
a Cultura Científica e Tecnológica — Ciência Viva, nos termos do n.º 2 do artigo 2.º da referida
portaria, considerando o excecional contributo para o desenvolvimento das respetivas áreas científicas e instituições, são distinguidas com a medalha de mérito científico do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior as seguintes individualidades:
a) James H. Garrett Jr., Doutorado em Engenharia Civil pela Universidade de Carnegie Mellon
(CMU, Pittsburgh (EUA) em 1986, é “Provost” da Universidade de Carnegie Mellon desde 1 de
janeiro de 2019. Acompanhou o desenvolvimento do Programa Carnegie Mellon Portugal desde
o seu início, tendo sido um dos seus grandes impulsionadores desde 2012 e, sobretudo na sua
renovação e expansão desde 2018. É membro da Associação Americana para o Avanço da Ciência
(American Association for the Advancement of Science (AAAS), tendo-se distinguido no desenvolvimento de sistemas urbanos adaptáveis e eficientes. Foi galardoado, em 2012, com o Prémio de
investigação “Alexander von Humboldt”;
b) Sir John O´Reilly, Professor na área das Telecomunicações na University College London e
Presidente do Science and Engineering Research Council de Singapura, tem sido o Coordenador do
Comité de Avaliação Externa do Programa Carnegie Mellon Portugal desde o seu início, em 2007.
Acompanhou e apoiou o desenvolvimento científico português nos últimos 30 anos, sobretudo nas
áreas dos sistemas de informação e comunicação, tendo participado em muitos painéis de avaliação
da FCT e em painéis de acompanhamento de instituições científicas portuguesas;
c) Robert Peterson, Professor da Universidade do Texas em Austin, tendo-se distinguido no
desenvolvimento das áreas da estratégia e metodologias de investigação de marketing. Foi presidente da Academy of Marketing Science e foi “Associate Vice President for Research” da Universidade do Texas em Austin. Coordenou na Universidade do Texas em Austin o Programa UT Austin
Portugal entre 2007-2017, desde o seu início, tendo sido um dos seus grandes impulsionadores.
Neste contexto, apoiou ativamente a instalação em Portugal do “Minho Advanced Computing
Center — MACC”, o qual foi inaugurado em julho de 2019 no datacenter de Riba de Ave através da
transferência do “TACC — Texas Advanced Computer Center” de 800 nós de supercomputadores,
doravante denominado “BOB” em agradecimento ao professor Robert Peterson, com capacidade
de memória de 266TBytes, capacidade de armazenamento de 1PByte e desempenho de cálculo
de 1 PFlops.
23 de setembro de 2019. — O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel
Frederico Tojal de Valsassina Heitor.
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