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 O Ministério da Educação e Ciência felicita o investigador Ricardo da Silveira Cabral, do Instituto
Superior Técnico (IST), pela atribuição do Prémio Científico IBM 2014. Nesta edição, em que o prémio
IBM completa 25 anos, foi distinguido o trabalho com o tema  Unificação de modelos low-rank para
problemas de aprendizagem visual .
 
 Ricardo da Silveira Cabral, de 29 anos, natural dos Açores, atualmente a trabalhar nos laboratórios da
Apple, doutorou-se em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores em Pittsburgh, nos EUA, no
âmbito do programa conjunto do IST com a Universidade de Carnegie Mellon (CMU).
 
 O júri, presidido por Carlos Salema (IST) e constituído por Carlos Mota Soares (IST), João Rocha
(Universidade de Aveiro), Joaquim Júdice (Universidade de Coimbra), José Esgalhado Valença
(Universidade do Minho), José Fernando Ferreira Mendes (Universidade de Aveiro), José Júlio Alferes
(FCT UNL), Luís Oliveira e Silva (IST), Maria Isabel Lobato Faria Ribeiro (IST), Pedro Veiga (FCUL),
Vladimiro Miranda (FEUP) e Carlos da Naia Sardo (IBM), enaltece neste trabalho a qualidade e rigor
matemático, bem como o potencial já demonstrado na aplicação em problemas de classificação de
objetos em imagem com pouca supervisão.
 
 Segundo o júri, este trabalho, desenvolvido no âmbito da computação cognitiva e da visão
computacional, visa dar mais um passo na área da visão computacional, ao pretender levar o
computador a ver como os humanos. Este trabalho tem aplicação, por exemplo, na robótica,
arquitetura, realidade virtual, efeitos especiais, navegação e mapeamento de território.
 
 O Prémio Científico IBM foi instituído em 1990 com o objetivo de distinguir o contributo de trabalhos
de investigação para o desenvolvimento das Ciências da Computação e das Tecnologias da Informação
em Portugal e é já considerado o maior galardão nacional nesta área.
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