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Arlindo Oliveira é um dos oradores do encontro luso-espanhol sobre envelhecimento, em 
Cascais, onde falará sobre o papel da inteligência artificial na melhoria da longevidade e 
qualidade de vida 
TIAGO MIRANDA 

A tecnologia e a inteligência artificial têm um papel importante no envelhecimento: não só 
ao prolongar a longevidade, mas ao melhorar a qualidade desse tempo de vida. O 
presidente do Instituto Superior Técnico será um dos oradores da conferência que junta 
especialistas portugueses e espanhóis, durante este fim de semana, em Cascais, para 
discutir formas de envelhecimento e bem-estar 

 RAQUEL ALBUQUERQUE texto 

A população está cada vez mais envelhecida e a tecnologia cada vez mais avançada. Se se 
juntarem as duas realidades, o resultado pode ser positivo. Seja no prolongamento da 
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esperança de vida, adiando cada vez mais a morte, seja na melhoria da qualidade desse 
tempo de vida. Sensores de queda, botões para pedir ajuda em caso de necessidade, 
sistemas de localização à distância ou até formas de comunicação através de realidade 
virtual são apenas alguns exemplos. 

Saber se as nossas cidades estão hoje preparadas para dar resposta a uma população 
envelhecida é um dos temas que estará em discussão no encontro luso-espanhol, 
organizado pela Fundação D. Luís e a Fundación Duques de Soria, sob o tema “Para um 
Envelhecimento com bem-estar na cidade”, que vai decorrer este fim de semana no 
Auditório Maria de Jesus Barroso, na Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais, com 
entrada gratuita. 

Em entrevista ao Expresso, Arlindo Oliveira, presidente do Instituto Superior Técnico e um 
dos oradores da conferência, considera que nas próximas décadas as novas tecnologias 
aplicadas à Saúde e à análise de big data permitirão que a esperança média de vida chegue 
aos 100 anos. Ir mais longe do que isso, só com a utilização de “tecnologias disruptivas de 
manipulação genética” que, para já, ainda são apenas experimentais. 

Como é que a tecnologia tem sido aplicada em prol de melhorar o 
envelhecimento? 

As novas tecnologias na Medicina têm sido usadas da forma mais óbvia para combater, 
prevenir e tratar a doença. O aumento da longevidade a que temos assistido resulta 
sobretudo da aplicação da tecnologia médica, com variantes no diagnóstico, tratamento, 
entre outras. E há uma melhor compreensão das questões que limitavam a longevidade, 
como o tabaco, por exemplo. Estas são consequências indiretas da tecnologia, porque 
evitam que as pessoas morram por uma doença. Mas também há as tecnologias que 
aumentem diretamente a longevidade, como os mecanismos que podem impedir a 
degeneração celular. Mas ainda são totalmente experimentais. É algo que acredito que nas 
próximas décadas comece a acontecer. Há ainda outro tipo de intervenção, mais fácil, que 
é a utilização de big data, de dados em grande quantidade. Essa análise de dados vai 
sistematicamente descobrindo coisas que são úteis, seja do ponto de vista das dietas, dos 
comportamentos, medicamentos ou tratamentos. Por tudo isto, parece-me razoável atingir 
uma esperança média de vida de 100 anos numas décadas e sem tecnologias disruptivas. 
Não me parece que se estenda muito para lá disso, até porque mecanismos físicos que 
limitam a longevidade até aos 110 ou 120 anos. Para lá disso, entram as tecnologias 
disruptivas de manipulação genética, de interação ou terapias genéticas, mas levará mais 
tempo até ser utilizado. Acredito que até ao fim do século haja pessoas a usar ativamente 
este tipo de terapias para estender artificialmente a vida. 

Quando é que se se começaram a usar mais as análises de dados? 

Estas tecnologias de big data já são razoavelmente antigas, mas agora há muitos mais 
dados. Ao conhecer a configuração genética, percebemos que determinadas configurações 
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genéticas estão correlacionadas com maior longevidade e, ainda mais importantes, 
percebemos que mecanismos nos conduzem à morte. 

A tecnologia também tem sido aplicada a novas aplicações e ferramentas, fora da área da 
saúde 

Sim, por exemplo, toda a monitorização automática, com relógios ou outro tipo de 
dispositivos, que neste momento tem um enorme potencial para prevenir, antecipar e, em 
última análise, lançar um alarme que evite que as pessoas morram. 

E na área a qualidade de vida? 

Também. E é uma componente muito importante. Por exemplo, através de mecanismos de 
comunicação que permita às pessoas estar em maior contacto com filhos ou netos. À 
medida que o país envelhece, vamos ter novas gerações que já dominam mais a tecnologia. 
Podemos ter ecrãs maiores e até sistemas de óculos de realidade virtual, que têm 
prometido muito e entregue pouco, mas que torne possível que uma pessoa use uns óculos 
deste e tenha a experiência seja como se estivesse na saca com os netos, por exemplo. 

Acha que as nossas cidades estão preparadas para o envelhecimento? 

Estou convencido de que não estão muito preparadas, sobretudo em comparação com 
outras sociedades como a holandesa ou do Norte da Europa. Primeiro, nestas outras 
cidades europeias os transportes públicos são muito mais convenientes e acessíveis e nós 
temos uma rede de bastante deficiente, que não vai a todo o lado, nem é particularmente 
acessível. Seja como for, a preparação das nossas cidades também não é desastrosa e tem 
melhorado. 

Como é que tem evoluído a nossa aposta nacional nas tecnologias aplicadas à 
saúde? 

Não tenho estatísticas, mas tenho uma boa opinião. Acho que o nosso sistema de saúde é 
melhor do que o que passa nas notícias. Conhecendo outros sistemas, como o americano e 
o dinamarquês, tenho uma boa opinião no nosso. Por outro lado, Lisboa e Porto estão a ser 
vistas como capitais da tecnologia, também temos muitas start-ups, grandes empresas que 
se querem estabelecer aqui, empresas portuguesas que querem investir nestas áreas e 
hospitais e sistemas de saúde dinâmicos. Acho que estamos bem preparados. Temos bons 
recursos humanos, bons graduados e boas universidades, portanto a maior limitação será 
mesmo falta de recursos humanos. Por isso, é importante formar melhor as pessoas, não as 
perder e atrair mais recursos para trabalhar cá. 
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