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Quando nasceu o seu gosto por algoritmos?
É um gosto antigo. Sempre gostei de com-

putadores. Tive um ZXBI, anterior ao Spec-
trum, que nem sequer tinha teclas propria-
mente ditas, era um teclado constituído por
uma membrana. Este computador, muito

fraquinho, funcionava mais como um brin-
quedo. Depois comprei o ZX Spectrum, um

pouco melhor, que já trazia uma linguagem
instalada, o Basic, e permitia programar.
Também podíamos adquirir compiladores
de outras linguagens e foi assim que aprendi
Pascal. Depois entrei no Técnico, onde na al-

tura se ensinava Fortran, mas só existia um
computador central e programava-se usan-
do pilhas de cartões perfurados. Um progra-
ma era uma pilha de cartões e cada cartão era

uma linha do programa. Os cartões eram co-
locados numa gavetinha e havia um senhor

que, de hora a hora, pegava neles, colocava-

os num leitor de cartões, que compilava, cor-
ria o programa no computador central e de-
volvia umas folhas impressas com o resulta-
do.

Começou a programar muito cedo, então?

Programávamos alguns jogos de batalhas

espaciais e outros do mesmo tipo. Sempre gos-
tei de jogos de estratégia. Há uma história en-

graçada: muito antes, nas grandes cheias de

1967, vieram dar a uma praia do Tejo uns ro-
los muito grandes de papel para impressoras.
O meu pai, que era militar na Base Aérea de

Montijo, levou um desses rolos para casa. O
rolo estava molhado por fora, mas era de tal
forma compacto que, por dentro, estava seco.

Durante vários anos, usei esses rolos para de-
senhar jogos de guerra. Mais tarde, jogueixa-
drez, e até fui um bom jogador, cheguei a ser
talvez um dos 10 melhores jogadores do país
da minha faixa etária. E o primeiro programa
que fiz no Técnico foi precisamente para jo-



gar xadrez.

O xadrez tem muito que ver com algoritmos.
Sim. Os algoritmos têm várias componen-

tes e uma delas tem que ver com a procura de

soluções, testando várias hipóteses, tal como

no xadrez e noutros jogos. E este tipo de pro-
cura de soluções, a que tecnicamente se cha-

ma de "procura em árvore", é um dos elemen-
tos básicos dos algoritmos. Os primeiros al-

goritmos da inteligência artificial (IA) eram

justamente baseados nessa ideia. Está aqui
implícita a procura de uma solução ou a sua

optimização.

Quando foi a última vez que aplicou o con-

ceito?
Antes de vir para a entrevista, escolhi no

Google Maps o melhor caminho para vir do

Técnico até à Gulbenkian. Mas nós estamos

sempre a usar algoritmos na nossa cabeça e

não temos a noção disso. Por exemplo, quan-
do nos vestimos de manhã, estamos a execu-
tar um algoritmo de planeamento, que é uma
área muito importante na inteligência artifi-
cial. Vestimos primeiro a roupa interior, de-

pois a camisola e só no fim o casaco. Há uma
sequência. Se calçarmos primeiro os sapatos,
não conseguimos calçar as meias. No fundo,
o algoritmo é uma receita. Tal como cozinhar.

Para fazer um bolo, coloca-se a farinha, os

ovos, a manteiga, bate-se, etc. Basicamente,
um algoritmo é uma sequência de pequenos
passos que conduz, em princípio, a um resul-

tado. Trata-se de dividir uma tarefa comple-
xa numa sequência de passos. Essa é a base

dos algoritmos e, no fundo, é também a base

do funcionamento do cérebro. O algoritmo
em si é a receita e depois a receita é executa-
da pelo cérebro ou por computadores.
No seu livro, refere que um neurónio pode

ser simulado. Nessa medida, o cérebro hu-

mano pode ser replicado no seu todo?
No meu livro, falo em dois tipos de men-

tes digitais, umas são menos sintéticas e ou-
tras são-no mais. Por exemplo, o Google re-
solve muitas coisas, mas não imita o cérebro

humano. É um tipo muito básico de mente

digital. Depois, há uma outra inteligência
mais desafiante: sabemos como funcionam
os elementos do cérebro, ou seja, sabemos

como funciona cada neurónio, como estão li-

gados uns aos outros e até conseguimos si-
mulá-los. Ao simularmos esta rede de neu-
rónios, poderemos um dia, pelo menos con-

ceptualmente, simular o cérebro humano.

Poderemos um

dia, pelo menos

conceptualmente,
simular o cérebro

humano.

Não estamos no domínio da ficção cien-

tífica, portanto?
Não é pura ficção científica, mas neste

momento ainda é ficção, não temos os me-
canismos suficientes para a sua concreti-

zação. Mas é verdade que já conseguimos
replicar pequenaspartes do cérebro, usan-
do supercomputadores para simular pe-
queninas zonas do córtex cerebral, tipica-
mente de ratinhos. O Human Brain Pro-

ject replicou pequenas partes do cérebro

com algum realismo. Até se conseguir,
eventualmente, simular um cérebro com-

pleto vai passar muito tempo. Mas, teori-

camente, é uma ideia interessante. A em-

presa Nectome tem uma ideia um bocadi-

nho radical, até mesmo para mim. Propõe-
-se conservar o cérebro, preservando-o de

tal maneira que, daqui a umas décadas ou
a uns séculos, seja possível fazer o levanta-
mento do que é o cérebro e simular esse cé-

rebro, trazendo a pessoa de novo à vida. A
desvantagem é que a tecnologia implicaria
"matar" a pessoa no presente, ou seja, é uma

tecnologia 100% fatal. Não é assim muito
boa ideia... A empresa sugere a eventual

aplicação da tecnologia apessoas em situa-

ções terminais, se for essa a sua vontade,
claro. É algo que está a originar polémica.



Mas a pessoa seria o quê? Um cérebro si-

mulado?
Os neurónios em si são circuitos eléc-

tricos. Imagine uma tecnologia, que ainda
não existe, que trocaria cada neurónio por
um circuito eléctrico. Um por um. No final,
o cérebro seria um circuito electrónico, mas

continuaria a funcionar da mesma manei-
ra porque cada um dos neurónios não so-

freria, à partida, alterações no seu funcio-
namento. Neste caso, o corpo manter-se-
-ia o mesmo. No caso da simulação, como
falámos antes, o cérebro seria replicado
num computador e depois, à sua volta, po-
deria ser simulado todo um mundo real. A
pessoa viveria num mundo virtual, mas
nada impediria que esse mundo virtual não

contivesse partes do mundo real.

Que ideia tão estranha.

Mas está a ver que isto significaria a vida

eterna?

E essa simulação do cérebro levaria com

ele a consciência e as emoções da pes-
soa?

Se conseguíssemos simulá-lo bem, le-

varia tudo: as emoções, as paixões, as incer-

tezas, as memórias.
Menos o corpo.

Provavelmente. A teoria das pessoas

que defendem esta ideia é: "Quando eu

morrer, aos 70 anos, não estarei nada inte-
ressado no meu corpo. Fiquem com ele e
dêem-me um n0v0..." Depois poderiam es-

colher outro corpo. Um robô também po-
deria ser uma solução. O corpo seria um
robô, mas o cérebro manter-se-ia com as

suas emoções e memórias. Se conseguísse-

mos de alguma maneira reproduzir o fun-
cionamento do cérebro noutro suporte, em

princípio, reproduziríamos a personalida-
de, o que levanta aspectos potenciais inte-
ressantes: não temos de morrer, uma vez

que a electrónica tem avantagemde se po-
der replicar.
Uma réplica a auto-replicar-se sucessi-

vamente não levaria à perda do controlo

humano?
Isso pode acontecer se esse sistema não

tiver objectivos alinhados com os nossos.

Imagine que programamos um computa-
dor inteligente para combater o aqueci-
mento global. Fornecemos-lhe todos os da-

dos e ele chega à seguinte solução: acabar

com a humanidade. Exterminando a hu-

manidade, acabamos com o aquecimento

global. Conclusão: temos de ter cuidado

com as perguntas que colocamos e com os

objectivos que traçamos quando pomos um
computador a optimizar o que quer que
seja. Temos de ter a certeza de que a per-
gunta está suficientemente bem-feita para
que o algoritmo encontre uma solução in-
teressante para nós.



Na construção de sistemas artificiais, já
terão ocorrido situações que tenham es-

capado ao controlo humano. Sei que as-
sinou um abaixo-assinado contra as ar-

mas autónomas, que podem matar sem

intervenção humana.

Não é difícil imaginar armas autóno-

mas, baseadas em drones, com um con-
trolo suficientemente inteligente para ata-

carem dada região ou pessoa. A petição é

contra a implementação de tecnologias

que permitam que as armas autónomas
letais sejam comuns. Claro que se os Es-
tados Unidos, a Rússia ou a China quise-
rem desenvolver esses mecanismos, e se

calhar já desenvolveram, podem fazê-lo
muito facilmente, mas apesar de tudo es-

tas potências têm um controlo significa-
tivo sobre os seus armamentos - espera-
mos nós. Mas, se estas tecnologias se tor-
narem muito difundidas, passa a ser preo-
cupante. É o tipo de tecnologia que, se lhe

perdermos o controlo, pode ter conse-

quências dramáticas.

Ser a espécie mais inteligente do plane-
ta é bom, mas ser a segunda espécie mais

inteligente do planeta não é assim tão in-

teressante, disse em entrevista a Graça
Castanheiro. E se um dia deixarmos de ser

a criatura mais inteligente do planeta?

Hoje em dia, em grande medida, os

computadores já não são desenhados por
pessoas, mas sim por outros computado-
res e algoritmos, e tambémjá existem algo-
ritmos de inteligência artificial que estão a

ajudar a desenhar os próximos algoritmos
de inteligência artificial. Portanto, não é ir-
razoável pensar que, a páginas tantas, po-
demos ter um sistema que, realmente, pelo
menos em algumas áreas, possa ser mais

inteligente do que o ser humano. Podemos

chegar a uma situação algo preocupante em

que a inteligência dominante no planeta
não é a dos seres humanos, mas sim a de um
ou de vários computadores. Se essa inteli-

gência não estiver alinhada com os interes-

ses da humanidade, pode ser complicado.
Essa é a questão-chave.
0 empresário Elon Musk, CEO da Tesla,

chegou a dizer que a inteligência artifi-
cial é a maior ameaça para a existência

da civilização humana.

Elon Musk é um dos catastrofi stas. Mas

Colonizar

outros

planetas
é a maneira

de garantir

que a espécie
humana não

se extingue.
eu interpretei a sua afirmação mais como um
aviso. Stuartßussell, professor de Berkeleye
um dos maiores nomes da inteligência artifi-
cial, frisa que devemos investir em garantias

que os sistemas são projectados de forma a

preservar os interesses da humanidade.
Ainda que os interesses da humanidade não

sejam necessariamente os melhores.

Bom, matar pessoas não é saudável e há

poucas pessoas a argumentar o contrário.
Podemos, pelo menos, argumentar que es-
tes sistemas, por mais inteligentes que se-

jam, devem sempre preservar a vida huma-

na. Claro que há questões difíceis. Há o di-
lema conhecido como "trolley problem" -
por exemplo, um comboio está desgoverna-
do e vai matar cinco pessoas. Mas há uma
alavanca que permite redireccionar o eléc-
trico para outra linha, onde só morrerá uma

pessoa. A Lúcia activaria essa alavanca?

Sim? Mataria uma pessoa para salvar outras
cinco. Imaginemos o mesmo cenário, com o

eléctrico desgovernado. Agora, a Lúcia está



numa ponte onde se encontra um senhor
muito forte. Se o empurrar, ele cai em fren-
te do eléctrico, morre, mas salva as outras
cinco pessoas. Empurra o senhor? E agora
imagine que é cirurgiã num hospital, onde
estão cinco pessoas a morrer, duas precisam
de um rim, uma precisa de um coração, a ou-
tra precisa de um fígado e a última de um pul-
mão. Chega uma pessoa que é compatível
com as outras cinco. Matá-la-ia? 0 "trolley
problem" é uma questão teórica e filosófica,

que agora está a ter consequências práticas,
porque os carros autónomos, por exemplo,
têm de tomar decisões deste tipo - atiro o

carro pela ribanceira ou atropelo a pessoa
na passadeira? O MIT criou o site "Moral
Machine" para tentar obter das pessoas as

decisões que tomariam face a dadas circuns-

tâncias, tentando perceber os seus julgamen-
tos morais. Não é nada trivial reproduzir isto

em programas. Como garantir que os carros
autónomos têm as prioridades alinhadas
com as prioridades humanas que, ainda por
cima, variam de pessoa para pessoa?
Como encara o potencial da "vida eterna"?

Podemos melhorar os sistemas biológi-
cos, eliminando a doença e prolongando a

vida, mas pela via biológica a chamada vida
eterna não será necessariamente eterna. Pode

haver sempre algo a falhar, quanto mais não

seja por causa de acidentes. Uma coisa é vi-
vermos 500 anos, outra é vivermos eterna-
mente. Já quando falamos nos outros meca-
nismos, eles são realmente eternos e há sem-

pre a possibilidade de fazer "backups" para
quaisquer eventualidades. Hámaneiras de ga-
rantir que os dados nunca desaparecem - o

Facebook e o Google têm sistemas de redun-

Não é irrazoável

pensar que

poderemos ter
um sistema mais

inteligente do que
o ser humano.

dância que tornam difícil o desapareci-
mento da informação. E esses "backups"
até permitem algo mais original, como

viaj ar no tempo. Com um "backup" anti-

go, é possível voltar a viver o passado. Por
outro lado, como estes sistemas são flexí-

veis, é relativamente fácil enviá-los para
Marte, por exemplo. Mandar um ser hu-
mano para Marte é um berbicacho, mas
enviar uma sonda pequenina, e com ela

as memórias e personalidades, não será

uma coisa muito complicada.
Estas tecnologias ajudar-nos-iam a co-

lonizar outros planetas?
Ávida aqui não vai durar para sempre,

pelo menos, a vida tal como a entende-
mos. E, nesse aspecto, estou de acordo

com o Elon Musk. Colonizar outros pla-
netas e outros sistemas solares é a manei-
ra de garantir que a espécie humana não

se extingue daqui a mil ou 10 mil anos.

As mentes digitais são assim uma espé-
cie de seguro de vida para o ser huma-

no?

Sim, acho que acima de tudo são um
mecanismo que um dia poderá permitir
à humanidade sair deste planeta de uma
maneira radical para planetas mais pró-
ximos ou mesmo colonizar a galáxia.
E um optimista das tecnologias e refe-

re o seu potencial para criar e distribuir

riqueza. A percepção que tenho é um

pouco contrária. Tenho a ideia de que

pode aprofundar as assimetrias e que a

"imortalidade" até poderá ser o cúmu-

lo da desigualdade.
Eu estava a falar num prazo mais cur-

to. Amedida que temos sistemas mais in-

teligentes, muitas das tarefas desempe-
nhadas por seres humanos podem ser
executadas por sistemas automáticos. Es-

ses processos aumentam a eficiência, a

empresa ganha mais dinheiro, o que leva

ao aumento do PIB e da riqueza nacional.

E teríamos mais tempo livre para o ócio

(mas sem dinheiro). 0 velho sonho da li-

bertação pelas máquinas.

Pois, não estamos a notar muito essa

tendência, é certo. Mas, atenção, em Por-

tugal temos uma noção algo enviesada da

questão. Em países como Alemanha e

Holanda, há muitas pessoas a trabalhar a

tempo parcial. E uma questão cultural e

também de produtividade, nós somos me-
nos produtivos, é um dado objectivo. Es-
tes sistemas, à partida, aumentam a pro-
dutividade e, assim, aumentam a riqueza.
Agora, para onde é que vai essa riqueza?



Essa é a questão.

Irá a riqueza concentrar-se num pe
queno número de pessoas, nos detento

res do capital, ou irá dividir-se? Li o li-
vro "The Second Machine Age", de Erik
Brynjolfsson, que claramente mostra

que as tecnologias e a globalização ten-
dem a criar mais assimetria. Embora
globalmente o rendimento médio por
pessoa tenha aumentado sistematica-
mente ao longo dos anos, o rendimento
da mediana (a pessoa que tem um ren-
dimento superior a exactamente 50%
da população) não tem aumentado e até

começou a diminuir. Receio que não es-

tej amos a pensar em mecanismos de re-

distribuição adequados para garantir
que a maior riqueza criada por estes sis-

temas venha beneficiar toda a socieda-

de. E, em Portugal, temos um problema
sério, com pessoas com valores de pen-
sões muito baixos...
Como se resolve este problema? Recon-

vertendo as pessoas? Muitas não têm

dinheiro para investirem em si próprias.
A questão da educação é fundamen-

tal. É importante capacitar as pessoas, po-
demos elevar toda a gente numa escala de

competências digitais. Mas há outras

abordagens não técnicas e não educacio-

nais, nas quais podemos pensar enquan-
to sociedade, para combater a concentra-

ção de riqueza. Há quem advogue o Ren-
dimento Básico Incondicional, por exem-

plo. Não estou necessariamente a defen-
der a solução, mas o seu princípio faz sen-
tido. Mecanismos como este permitem, a

meu ver, uma redistribuição mais eficaz,

especialmente se pensarmos que há tec-

nologias que estão a colocar profissões in-
teiras em risco. Temos mesmo de pensar
em mecanismos que permitam redistri-
buir o que as empresas vão ganhar com a

automatização.
E acredita que isso vai acontecer?

Trata-se de um problema social, po-
lítico e económico. A sociedade tem de

pensar como é que pode funcionar numa
eventual situação em que tenha um de-

semprego estrutural muito elevado.
Uma sociedade não pode funcionar se

tiver um desemprego de 30%. Com o de-

semprego, vem o crime, o roubo, a de-

pressão...
E a sociedade estará realmente a pen-

sar nisso?

Acho que não, pelo menos em Por-

tugal. A nível da União Europeia, sim. A
Comissão vai divulgar embreve um do-
cumento sobre os efeitos da inteligên-
cia artificial e da robótica no mercado
de trabalho e na redistribuição da rique-
za, como resposta a um relatório elabo-
rado pelo Parlamento Europeu. [Entre-
tanto, foi publicado esta semana um do-
cumento da Comissão Europeia que de-
fende o fortalecimento do investimen
to em lA]
Falta fazer pedagogia da tecnologia em

Portugal?
Penso que, nesse aspecto, até temos

trabalhado bem a nível político. Há um

programa nacional, o INCoDe.2O3O, que
tem justamente como objectivo desenvol-

ver as competências nas áreas das novas

tecnologias e do digital. Há uma série de

programas-piloto nas escolas secundá-

rias, institutos politécnicos e em algumas
universidades. Mas penso que os progra-
mas das escolas secundárias não estão a

prestar a devida atenção à evolução tec-

nológica.
0 sistema de ensino não está adaptado
à nova realidade?

Continuamos a leccionar matérias
muito simples nestas áreas, temos disci-

plinas chamadas Tecnologias de Comu-

nicação e de Informação, nas quais basi-

camente se ensina a utilizar folhas de cál-

culo, em vez de estarmos a ensinar algo-
ritmos, programação, bases de dados, grá-
ficos... que deveriam fazer parte de uma

disciplina ao mesmo nível da Matemáti-
ca ou do Português.
As empresas em Portugal estão sufi-

cientemente atentas a estas questões?
Há uma procura enorme de profis-

sionais da área de computação, análise
de dados e inteligência artificial. Até
existem cursos, mas não há candidatos

suficientes, não temos jovens suficien-
tes interessados nesta área. Neste mo-
mento, existem em Portugal pelo menos
seis mil posições em informática e tele-

comunicações por preencher, perma-
nentemente, e prevê-se que este núme-
ro vá subir para entre 15 e 20 mil nos

próximos três anos. Em toda a Europa,
a previsão é que exista cerca de um mi-
lhão de posições nesta área por preen-
cher em 2020.
Tinha a ideia de que estas áreas até

despertavam muito interesse nos mais

jovens.
E despertam, mas não em número

suficiente. Se calhar, há muitos jovens
que gostam de falar sobre isso, gostam de

usar os telemóveis, gostam de jogar, mas
são poucos os que estão dispostos a se-

guir nesta linha. Neste momento, entram
cerca de 50 mil pessoas para o ensino su-

perior e, destas 50 mil, não deve haver
mais do que duas mil a serem formadas
na área da Engenharia Informática e das

Telecomunicações - ficaram vagas por
preencher, não nas grandes universida-

des, mas em politécnicos e noutras uni-
versidades.

Os programas
das escolas

secundárias não

estão a prestar
a devida atenção
à evolução

tecnológica.



Há a percepção de que são áreas de difícil

aprendizagem?
A programação, de facto, exige tempo,

mas a componente da análise de dados é mais

acessível. Estamos a preparar um mestrado
em Data Science no Instituto Superior Téc-
nico (IST), um curso de dois anos que qual-

quer pessoa, desde que tenha conhecimentos

em matemática e em estatística, pode fazer e

tornar-se um profissional pretendido no mer-
cado. Grande parte das empresas, sobretudo

da área dos serviços, banca, telecomunicações
e seguros, têm noção da importância de con-
tratar pessoas com estes conhecimentos. Ou-
tras empresas, mais tradicionais, ainda não

terão percebido a importância da customiza-

ção e do marketing dirigido, em que a inteli-

gência artificial e a análise de dados ajudam
muito.
Como encara a polémica em tomo da Cam-

bridge Analytica e do Facebook? Tratou-se

de uma falha?
Primeiro, não creio que tenha existido

uma falha. A informação usada pela empre-
sa foi disponibilizada pelos utilizadores do

Facebook que, quando instalaram uma cer-
ta aplicação, deram autorização para essa

aplicação aceder aos dados da sua rede de

contactos, a que os utilizadores tinham aces-

so, atingindo assim dezenas de milhões de
utilizadores. Em 2014, era esta a configura-

ção normal de privacidade no Facebook, que
mais tarde viria a alterar a sua política, mas

os dados em causa foram recolhidos antes
desta alteração. A referida aplicação foi dis-

ponibilizada por um investigador da Univer-
sidade de Cambridge, Aleksandr Kogan.
Qual é a única coisa ilegal? Este investiga-
dor não tinha autorização para vender os da-
dos que tirou do Facebook a uma terceira

empresa, neste caso à Cambridge Analytica.
Se tivesse sido a própria empresa a fazer a



aplicação, estaria tudo dentro da lei. As pes-
soas andam todas irritadas com a Cambrid-

ge Analytica mas, tal como a Cambridge
Analytica, haverá centenas de empresas que
têm exactamente os mesmos dados. Todas

elas, até 2014, tiveram acesso a este tipo de
dados.
0 que é assustador.

Sim e não. Porque é que as pessoas colo-
caram os dados no Facebook? As pessoas têm
de ser mais responsáveis quando partilham
dados no Facebook ou noutras redes. Sabem

que os dados são visíveis para os amigos des-

sa rede, certo? Penso que as pessoas foram in-
génuas e colocaram informação no Facebook

que não colocariam normalmente aporta de

casa ou na secretária de trabalho.
Há uma desresponsabilização nossa, en-

quanto utilizadores? Falta literacia digital?
E não haverá um abuso desse desconheci-

mento?

Talvez, mas o Facebook também nunca
escondeu que os dados que tem são usados

para campanhas de marketing dirigido e que
coloca anúncios de acordo com as caracterís-

ticas das pessoas. As pessoas, quando lá colo-

cam dados, deveriam ter consciência de que
esses dados vão ser usados para campanhas
de marketing dirigido.
A responsabilidade total está, então, do nos-

so lado enquanto cidadãos?
Penso que temos uma responsabilidade

essencial. Já agora, falámos no Facebook, mas
falemos no Google, por exemplo, que lê todos

os e-mails que passam pelo Gmail e depois

apresenta ao utilizador publicidade directa-

mente relacionada. Penso que isso é muito
mais invasivo do que o Facebook. E o Google
é apenas um exemplo, muitas empresas fa-
zem o mesmo. Acho mesmo que as pessoas
estão a ser muito ingénuas, e deviam ter mais

consciência dos riscos. Quem está de facto

preocupado com a questão da privacidade
tem de ter todas as cautelas e esperar que as

empresas com acesso a este manancial de da-

dos sej am minimamente responsáveis na uti-

lização dos mesmos, w

As pessoas
foram ingénuas
e colocaram

informação no

Facebook que não

colocariam à porta
de casa ou na

secretária de

trabalho.




