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 O Prof. Doutor Ricardo da Silveira Cabral (na fotografia) é o recente galardoado com o Prémio
Científico IBM 2014. O investigador do Instituto Superior Técnico vê reconhecido o seu trabalho
desenvolvido no âmbito da computação cognitiva e da visão computacional, ao capacitar a máquina
das competências visuais dos humanos, com aplicação, por exemplo, na navegação e mapeamento de
território.
 
 Esta distinção promove o contributo de trabalhos de investigação para o desenvolvimento das
Ciências da Computação e das Tecnologias da Informação em Portugal. Esta edição celebra 25 anos,
sendo já considerado o maior galardão nesta área em Portugal. "Unificação de modelos low-rank para
problemas de aprendizagem visual" é o título do trabalho vencedor do doutorado em Engenharia
Eletrotécnica e de Computadores pelo programa conjunto entre o IST e a Carnegie Mellon University
(CMU), em Pittsburgh, Estados Unidos.
 
 "Estudámos modelos de aprendizagem 'low-rank', que procuram a explicação mais simples possível
para um conjunto de dados. No problema de aprendizagem 'low-rank' existem dois modelos principais
propostos, um tradicional que foi descoberto há 30 anos, e outro que foi recentemente proposto como
um substituto há 5 anos. Neste trabalho, descobrimos um modelo que engloba as duas estratégias e
permite unificar as vantagens de ambos", explica o premiado.
 
 Como resultado, o projeto procura contribuir para o entendimento teórico destes modelos, e permitir,
neste sentido, uma melhoria dos resultados em aplicações da área da visão à robótica, arquitetura,
realidade virtual, efeitos especiais ou navegação e mapeamento de território.
 
 "É uma honra receber este prémio, distinção científica de renome ao longo de 25 anos. Sinto-me
muito feliz e orgulhoso em ter o meu trabalho junto dos nomes que têm sido premiados, cientistas
com impacto mundial, que admiro e respeito", conclui.
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