
Ana Paiva "Portugal
pode estar entre
os melhores
neste campo"

—SÔNIA SANTOS PEREIRA

A investigação nacional na área da

inteligência artificial corre bem e re-

comenda-se. Há trabalhos "exce-

lentes", diz a investigadora do Insti-
tuto Superior Técnico. MasAnaPai-
va observa que é crucial ter capital
para investir nas ideias. Com mais

investimento, Portugal pode atingir
a "linha quase da frente".

Como é feita a transferência do
conhecimento científico para o
mundo empresarial?
Uma das formas de transferência é

a formação dos alunos. No Institu-
to Superior Técnico formamos
muitos alunos em inteligência ar-

tificial, temos inclusive uma espe-
cialização (mestrado) em sistemas

inteligentes. Quando os alunos
saem do Técnico vão para o meio

empresarial e levam esse conheci-
mento. Temos muitos alunos a fa-
zer a especialização em inteligên-
cia artificial, e saem com uma for-

mação excelente, que depois vão
de alguma maneira aplicar no meio

empresarial. Mas há também mui-
tas outras maneiras, nomeada-
mente em projetos conjuntos.
Nós, em particular, temos alguns

projetos com o meio empresarial,
mais com empresas na Europa, es-

trangeiras, do que portuguesas,
mas também temos algumas em-

presas em Portugal. Neste caso, há
transferência direta de tecnologia.
Temos académicos, como eu, a co-
laborar com as empresas. E há ain-
da as startups. Muitos dos nossos

alunos e dos nossos projetos levam
à criação de pequenos produtos.
Isso são as sementes para o nasci-

mento de uma empresa. O Técnico
tem promovido bastante o lança-
mento de startups e temos muitos
casos de sucesso.

Portugal tem possibilidades de se

posicionar na linha da frente da

inteligência artificial?
Na linha de frente acho que é difí-
cil. Muito do trabalho ligado à inte-

ligência artificial requer muitos da-

dos. Empresas e países que têm
acesso a muitos dados estão em

vantagem. E nesses casos temos a

China, os EUA - esses estão na li-
nha da frente. No entanto, há ni-
chos que Portugal pode e deve tra-
balhar, que são áreas específicas,

que têm que ver com as próprios
competências, com os próprios re-

cursos, com a natureza daquilo que
nós precisamos como país e em que
devemos investir. Eu acredito que
Portugal pode estar na linha dos

melhores, obviamente não à fren-
te dos EUA, da China, da Alema-
nha. Nós do ponto de vista da in-

vestigação estamos muito bem co-

locados. Fazemos trabalhos exce-
lentes, temos empresas muito boas

e havendo mais investimento,



mais capital para investir nestas

pequenas ideias que resolvem pro-
blemas específicos - que saem de

Portugal, mas que são ideias globais

-, se calhar até conseguimos estar

lá, na linha quase da frente.
Como trazer para Portugal um
centro europeu de inteligência
artificial?
Eu adoraria. Isso necessita de poder
político, de apoio de empresas, das

pessoas se juntarem e dizerem:
"Nós queremos o centro cá em Por-

tugal." Recentemente, falei com
uma série de colegas europeus e

eles sabem que Portugal é um país
onde se faz boa investigação, que
até tem boas empresas. Por isso,

porque não dizermos que vamos
investir e trazer o centro europeu
de inteligência artificial para o país?

Que projetos tem em desenvolvi-

mento que gostaria de destacar?

Há muitos projetos. O governo tem
financiado projetos muito interes-
santes em inteligência artificial

para a função pública, que visam
modernizar o Estado. No meu gru-
po, temos projetos ligados à inteli-
gência artificial direcionada para
para a componente social, traba-
lhos para o ensino, com jogos, ten-
tamos pôr a inteligência artificial ao

serviço do bem da humanidade.
Como analisa a presença de qua-

tro oradoras nesta conferência?
Excelente. O meu dia-a-dia é estar
rodeada de homens. De facto não
há razão para não haver mais mu-
lheres a apresentar as suas teses. Há
trabalhos fantásticos de investiga-
doras na área da inteligência artifi-
cial e, por vezes, não são tornadas
visíveis pequenas stnrtups que estão

a aumentar a comunidade e a criar

soluções.


