
Inteligência Artificial

Capacidades
técnicas, visão

empreendedora
e dinamismo
científico

compensam
limites na
dimensão
e capital
disponível.
Texto: Ana Rita Guerra
Enquanto o CEO da Unbabel, Vas-

co Pedro, está em Silicon Valley a

negociar uma nova ronda de fi-
nanciamento, a Talkdesk prepara
o seu grande evento anual Open-
talk em São Francisco, a Defi-
nedCrowdtem os olhos postos na
Ásia e a Feedzai acaba de anunciar
mais um contrato nos Estados

Unidos, com uma fintech que se

prepara para fazer história. O que
todas têm em comum é serem

startups portuguesas que usam in-

teligência artificial de forma ino-

vadora, terem toda a engenharia
baseada em Portugal e estarem a

assumir posições de destaque no
mercado mundial.

"A área da inteligência artificial
em Portugal é bastante boa", afir-
ma Ana Paiva, professora do De-

partamento de Engenharia Infor-
mática do Instituto Superior Téc-
nico e coordenadora do GAIPS -
(Grupo de Investigação em IA

para as Pessoas e a Sociedade) do
INESC-ID. "Nós, sendo um país

pequeno, temos no entanto mui-
tas capacidades e investigadores
muito bons reconhecidos interna-
cionalmente", sublinha. A espe-
cialista, que vai falar sobre a utili-
zação de inteligência artificial
para benefício da sociedade na Vo-
dafone Business Conference, a 8

de maio, reconhece que a pequena
dimensão do país e do tecido em-
presarial traz algumas limitações,
com poucos recursos de capital
para a investigação e para as em-

presas. Mas frisa que o país já tem
uma posição global interessante e

esta poderá ser catalisada por deci-

sões estratégicas.
"Portugal devia apostar alto e

dizer assim: 'nós queremos ser os

melhores da Europa em lA", con-
sidera. "É muito difícil competir
com a Inglaterra, a França e a Ale-
manha, mas se conseguíssemos
criar um centro muito grande de

inteligência artificial, que reunis-
se muitas pessoas e que trouxesse

estrangeiros para Portugal, seria

uma forma de cativarmos e criar-
mos empresas, fazer que a área au-
mentasse", explica.

É precisamente isto que defende
Paulo Novais, presidente da Asso-

ciação Portuguesa para a Inteli-
gência Artificial (APPIA) e profes-
sor do Departamento de Informá-
tica da Universidade do Minho.
"Os portugueses têm demonstra-
do que sempre que foram audazes
tiveram sucesso", afirma. "É preci-
so perceber que Portugal, no con-
texto europeu, tem de apostar for-
te e pôr as cartas na mesa." Segun-
do o responsável, é desejável que o

país identifique as áreas estratégi-
cas para as quais quererá desenvol-

ver capacidades de inteligência ar-
tificial e vá "sem medo". O inves-

tigador é um dos especialistas que
está a contribuir para o desenho da

estratégia nacional do governo
para a inteligência artificial, AI Por-



tugal 2030, e acredita que o país
"tem competências" para se afir-
mar no panorama europeu.

Ana Paiva refere, aliás, que está

a ser debatida na UE a criação de

um centro europeu de inteligên-
cia artificial e que Portugal pode
tentar atrair este projeto.

"Portugal tem muitas condi-

ções positivas para se tornar um
hub de IA", confirma Vasco Pedro,
"não só porque já tem bastantes

pessoas a trabalhar em inteligên-
cia artificial e um talento técnico
muito grande mas também por-
que é um momento em que as

pessoas sentem que mudar para
Lisboa é uma coisa interessante".
A Unbabel, que neste momento
já tem mais de duzentos trabalha-
dores, concentra a maioria em
Portugal. "Em Lisboa há uma
grande dinâmica, mas acho que
está a acontecer no país todo", re-
fere o executivo. E explica por-
quê: "Há um grande à-vontade
em falar inglês e as pessoas que
vêm de fora não se sentem deslo-

calizadas", sublinha. "É um país e

uma cidade bastante seguros, um
clima ótimo, qualidade de vida,
com uma série de outros atribu-

tos, como estar alinhado com o

horário de Londres." O aumento
dos voos diretos de Portugal para
mais cidades dos Estados Unidos,
com a TAP a inaugurar a rota Lis-
boa-São Francisco, também terá
um papel importante.

Uma das vantagens referida por
várias empresas é a capacidade de

contratar pessoas qualificadas. "A

competição por talento humano
ao nosso nível é sempre grande,
sobretudo porque competimos
em inteligência artificial e enge-
nharia com as melhores empresas
do mundo", indica Vasco Pedro.
"Estamos a apanhar um momen-

"Trazer pessoas para
cajá não é difícil.
Não há tanto talento
como em São
Francisco, mas
também não há
tanta competição."
to em Lisboa que é fantástico: tra-
zer pessoas para cá já não é tão di-
fícil como há dez anos. Não há
tanto talento como em São Fran-

cisco, mas também não há tanta

competição."
A DefinedCrowd alinha pela

mesma ideia: continua a conse-

guir contratar talento em lA, local

e estrangeiro. "Há muita gente
que estava cá a estudar e ficou,
muita gente que quis sair de onde
estava para vir para Portugal por-
que Lisboa é um sítio incrível",
explica a diretora de comunicação,
Catarina Peyroteo Salteiro.

As oportunidades abundam e a

Fundação Gulbenkian tem, inclu-
sive, um programa de bolsas para

alunos de licenciatura e mestrado
em lA. "São estes novos talentos

que daqui a uns anos vão ser os fu-
turos criadores de empresas na
área da inteligência artificial e dos

investigadores", frisa Ana Paiva,
considerando que Portugal "tem
estado na vanguarda". A professo-
ra procura também desmistificar

alguns aspetos negativos que sur-

gem associados à tecnologia. "Há

que fomentar a inteligência artifi-
cial e não ter medo de apostar em
IA", afirma, "porque há mais be-
nefícios do que receios que as pes-
soas têm".

200
— trabalhadores
A Unbabel tem mais de 200 traba-
lhadores e concentra a maioria de-
les em Portugal.

140
—empregados
A Definedcrowd quer duplicar
a equipa até ao final do ano.
Vai contratar 70 pessoas.

De autorrádios para
a condução autónoma: o
polo de inovação de Braga
Bosch tem mais de 300 engenheiros a trabalhar em mobilidade, condução
autónoma e inteligência artificial, em Braga, uma das maiores unidades do grupo.



Entre os múltiplos projetos que
estão a ser conduzidos nos labora-
tórios da Bosch, em Braga, está

um algoritmo que será usado para
detetar objetos perdidos e com-

portamentos suspeitos nos carros
do futuro. Com 3500 trabalhado-
res e duas divisões, a Car Mul-
timedia e a Chassis Systems,
a Bosch tem em Braga uma das

suas maiores unidades mundiais,
com vários projetos de inovação
em curso. É um hub de investiga-
ção e desenvolvimento que há
ano e meio passou a incluir tecno-

logias de inteligência artificial e já
conquistou vários projetos de re-
levo para o futuro da indústria au-

tomóvel; uma evolução notável

para uma localização que come-

çou por fazer autorrádios.
Era isso que saía da fábrica da

Blaupunkt desde os anos 1990.
Em 2002, o engenheiro Miguel
Santos fundou um departamento
de desenvolvimento com uma
equipa de seis engenheiros mecâ-
nicos. "Começámos a diversificar

para outros tipos de produto e ha-
via necessidade de criar algum
know-how", explica o especialista,

hoje responsável de Engenharia
da Bosch Car Multimedia.

A unidade foi crescendo lenta-
mente e com isso surgiram incur-
sões na área do hardware. No en-

tanto, o mesmo não aconteceu

para o software, porque a estraté-

gia da Bosch era outra. "Na altura
tentámos várias vezes mas não

era possível, porque tipicamente
o software era desenvolvido entre
a Alemanha e a índia", conta Mi-
guel Santos. O modelo era desen-
volvido na índia, algo comum en-
tre as grandes empresas, com con-
trolo a partir da Alemanha.

Foram precisos 13 anos para
conseguir montar uma equipa de

software com dez pessoas na
Bosch de Braga, em 2015. A inten-

ção era desenvolver novas gera-
ções de um sensor acoplado ao vo-
lante e que já estava em produção.

A liderança portuguesa demorou

apenas três meses a montar uma
equipa qualificada, incluindo pro-
fissionais doutorados, surpreen-
dendo a administração. "Os nos-

sos centros de decisão na Alema-
nha acordaram para a realidade de

que Portugal também tem pes-
soas para desenvolver."

Nos últimos quatro anos, as ca-

pacidades da Bosch em Braga evo-
luíram bastante, tornando esta
unidade uma das mais relevantes

para o grupo alemão. Entre mais
de 300 engenheiros nos centros
de desenvolvimento, há 18 dou-
torados e a procura por mais con-
tinua. "A área de software é a que
cresce mais porque é onde há
maior necessidade de encontrar
recursos", explica Miguel Santos.
A sua equipa conseguiu quebrar o

paradigma da índia que estava
instalado. E, ao contrário de ou-
tros centros de desenvolvimento

importantes, como o de Budapes-
te, o de Braga nasceu "quase por
geração espontânea" e à custa do

esforço de uma mão-cheia de pio-
neiros. "Não foi uma estratégia
top down, teve muita gente a lutar
e a querer para isto acontecer", diz

Miguel Santos. "Portugal tem

profissionais de grande calibre",

completa, dizendo que a forma de

pensar de antigamente, "que lá
fora é que se faz", já devia estar ul-

trapassada, porque os engenhei-
ros portugueses são de uma quali-
dade "tão boa ou melhor" do que
os de qualquer outro país. "Obvia-

mente, os centros de decisão aper-
ceberam-se de que tinham aqui
matéria-prima e a aposta agora é

franca, estruturada e ajudada por
estes projetos de inovação que fo-
ram agora aprovados", sublinha.

Os projetos de inovação (PI) a

que se refere são esforços conjun-
tos entre a empresa e a Universi-
dade do Minho, que dão às equi-
pas o impulso necessário para
continuar a atrair projetos de de-
senvolvimento relevantes na in-

dústria. Além do algoritmo de de-

teção de objetos e comportamen-
tos, que faz parte do PI Easy Ride,
também é em Braga que está a ser

desenvolvida a plataforma carro a

carro V2X, e há um projeto rela-
cionado com a fábrica do futuro e

a indústria 4.0, com a aplicação de
técnicas de machine learning para
a predição de defeitos e de proble-
mas nas unidades fabris.

O impacto do investimento em

Braga é tão grande que estes pro-
jetos de inovação com a Universi-
dade do Minho já vão na terceira
fase e começa a haver concorrên-
cia. "Nós em Portugal temos um
problema, que é o marketing.
Nunca fomos bons nisso, não nos
sabemos vender, mas temos pes-
soas excelentes."

Se antes "praticamente não ha-
via centros de engenharia nesta
área" e por isso era mais fácil con-

tratar, as coisas estão a mudar.

"Agora, a Continental está a insta-
lar-se e uma série de outras empre-
sas acordaram", nota Miguel San-
tos. "Se calhar, olharam para nós."

A equipa altamente
qualificada da
unidade de Braga
levou a
multinacional a
ceder a área de
software a Portugal.


