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Propõe novo sistema de classificação de imagens de grande dimensão

Doutorando português vence prémio internacional
Filipe Condes-

sa, estudante de 
doutoramento de grau 
dual no Instituto Su-
perior Técnico (IST) 
e na Carnegie Mellon 
University (CMU) no 
âmbito do Programa 
Carnegie Mellon Por-
tugal (CMU Portugal), 
venceu o primeiro 

prémio para estudantes 
designado por 2015 Mikio Takagi no Simpósio 
Internacional de Geociência e Detecção Remo-
ta (IGARSS 2015), o principal evento mundial 
nesta área científica. Um painel de 50 peritos 
internacionais seleccionou o paper “Supervised 
Hyperspectal Image Classification with Rejec-
tion”, que remete para um novo sistema de clas-
sificação de imagens de grande dimensão, entre 
99 papers submetidos.

O paper vencedor foi escrito por Filipe Con-
dessa em conjunto com os seus orientadores 
de doutoramento, José Bioucas-Dias, do IST, e 
Jelena Kovačević, da CMU. Neste trabalho, os 
autores propõem um novo modelo de classifica-
ção de imagens de grande dimensão, como por 

exemplo de imagens recolhidas através de um 
satélite ou através de aeronaves.

 Este sistema permitirá“melhorar não só o 
desempenho de classificação, mas também criar 
um procedimento seletivo que aproveita infor-
mação de contexto para minimizar erros”, ex-
plica Filipe Condessa, acrescentando que “este 
aspecto permite tornar o modelo distintivo no 
contexto científico, e permite resultados e com-
portamentos muito interessantes, em detrimento 
de uma maior complexidade do modelo.”

Aos 26 anos, Filipe Condessa mostra-se 
“muito feliz” com esta atribuição: “É óptimo 
receber este reconhecimento por parte da co-

munidade”, afirma. Estudante no quarto ano 
de doutoramento de grau dual em Engenha-
ria Electrotécnica e de Computadores (ECE) 
no âmbito do Programa CMU Portugal, Filipe 
Condessa reforça a relevância deste prémio, não 
só pelo contexto internacional e pela grande vi-
sibilidade junto da comunidade, mas também 
por poder representar neste evento as suas “duas 
casas”: a CMU e o IST. “É muito bom e recon-
fortante poder retribuir a confiança que a CMU 
e o IST-UL, e os meus orientadores me têm dado 
ao longo dos últimos quatro anos”, salienta Fili-
pe Condessa.
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Simpósio realizou-se no Centro de Congressos de Milão


