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IBM atribuiu Prémio Científico a Ricardo Silveira Cabral Autor: Francisco Castelo Branco &nbsp&nbsp
Data: 15-11-2015 A IBM Portugal distinguiu o jovem Ricardo Silveira Cabral com o 25º Prémio
Científico. O açoriano de 29 anos construiu uma base de dados que permite aproximar os
computadores e as pessoas. O investigador do Instituto Superior Técnico foi o autor do trabalho
vencedor cujo título "Unificação de modelos low-rank para problemas de aprendizagem virtual", visa
dar mais um passo na área da visão computacional no sentido de melhorar os resultados em
aplicações relacionadas com a robótica, arquitectura, realidade virtual, navegação e mapeamento de
território. Neste momento, os sistemas estão a ser utilizados para detectar automaticamente
melanomas e efectuar gestão de filas no aeroporto de Lisboa. A cerimónia contou com a presença do
Presidente da República e decorreu na Fundação Champalimaud. "Será desejável e expectável que a
actividade e a produção de conhecimento da comunidade científica venham a ter uma presença cada
vez maior no nosso tecido empresarial, com benefícios para a criação de riqueza e de emprego",
afirmou Sua Excelência o Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva. O responsável máximo da IBM
Portugal, António Raposo de Lima, afirmou que "tem sido um privilégio premiar as áreas de
investigação em Portugal ao longo de 25 anos". Raposo de Lima considerou que a distinção ao
trabalho do jovem açoriano "enquadra-se na estratégia da empresa porque estabelece uma relação
entre os computadores e as empresas", tendo acrescentado que "já se encontra a funcionar em alguns
hospitais". Por outro lado, o presidente do júri, Carlos Salema, lamentou que "em Portugal não é
muito vulgar premiar a excelência na ciência". Sobre o Prémio Científico IBM A IBM Portugal instituiu o
Prémio Científico em 1990, com a finalidade de distinguir trabalhos nos mais diversos domínios do
conhecimento da Ciência e Tecnologia. Pretende-se estimular jovens investigadores portugueses ou a
residir em Portugal desde há três anos a divulgarem os seus projetos, fomentando o relacionamento
entre as comunidades industriais, académica e de investigação científica. Foto: DR
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