
Ética, relação homem-máquina
e negócios da IA em foco
na conferência do futuro
As três oradoras principais da
Vodafone Business Conference -
A Caminho do Futuro vão levar
ao Porto visões diversificadas
das questões mais quentes
relacionadas com a inteligência
artificial. Estas são as suas histórias.

Uma sociedade que prepara o fu-
turo antes de ser surpreendida por
ele estará mais bem posicionada

para enfrentar os desafios que se

avizinham. Estamos num ponto
de inflexão no desenvolvimento
de inteligência artificial e da sua

aplicação a todos os aspetos da

vida, começando por perguntar ao
assistente virtual a que horas é a

próxima reunião e terminando a

pedir a um botde conversação

que reserve um serviço de táxi
autónomo para mais tarde.

Numa altura em que as capaci-
dades dos sistemas artificiais que
estão a ser treinados aumentam
de forma exponencial, há ques-
tões incontomáveis que têm de

ser colocadas. Como garantir que
os princípios humanos se sobre-

põem sempre à matemática das

máquinas? Como definir códigos
éticos que governem a utilização
destes sistemas artificiais? Como

garantir que os algoritmos são

treinados sem preconceitos?
Como garantir que, desta vez, a

revolução digital será para todos e

não apenas para alguns?
As três oradoras principais da

Vodafone Business Conference -
A Caminho do Futuro, que está a

ser organizada em parceria com o

Global Media Group, vão tocar

nestes pontos, mostrando visões

distintas e que refletem desafios

diferentes das sociedades onde se

movem. Kriti Sharma cresceu na
índia e agora vive em Londres;

Ayesha Khana nasceu no Paquis-
tão e é agora CEO de uma empre-
sa dedicada à inteligência artificial
em Singapura; Ana Paiva é profes-
sora catedrática e uma das investi-

gadoras mais proeminentes da co-

munidade científica portuguesa
nesta área. As suas ideias contri-
buirão para a abertura de um novo
debate sobre a IA junto da comu-
nidade empresarial portuguesa,
no ano em que está a ser prepara-
da a estratégia nacional para a
área: AI Portugal 2030.

KRITI SHARMA
Ética e sociedade
A mais jovem
das oradoras

é um pro-
dígio da

área da in-

teligência
artificial,
nomeada

para a lista "30
com menos de 30" da revista For-
bes em 2017. Nesse mesmo ano,
Kriti Sharma foi escolhida pela
Recode como umas das cem pes-
soas mais influentes naTecnolo-

gia, Negócios e Media, conti-
nuando uma tendência de reco-
nhecimento que começou em
2010 com a Google e passou pelo
Financial Times, entre outras dis-

tinções.
Tecnologista nascida na índia,

Sharma usa vários chapéus nesta
indústria, alguns com uma ver-
tente mais técnica, outros de ne-
gócio e também humanitários.
Construiu o seu primeiro robô

aos 15 anos e aos 21 foi eleita fel-
low de ciência pelo centro de in-
vestigação avançada Jawaharlal
Nehru.

No início da carreira profissio-
nal, destacou-se por várias ino-

vações: criou a app de pagamen-
to móvel Pingit em 2012, quan-
do estava no banco Barclays, e
foi depois chefiar uma equipa de
cientistas de dados que usava

aprendizagem de máquina para
tornar mais inteligente e perso-
nalizada a interação dos clientes
com serviços financeiros em
África. Ao longo dos anos, foi
mentora de várias startups efin-
techs e em 2016 chegou à empre-
sa de software empresarial Sage,
onde é hoje vice-presidente de

inteligência artificial e ética e na
qual criou o primeiro bot de con-

versação para empresas, Pegg.



Paralelamente, Sharma tem
trabalhado para usar IA numa
vertente social e humanitária.
Em novembro do ano passado,

lançou um "companheiro digi-
tal" para as vítimas de violência
doméstica na África do Sul,
rAlnbow, em parceria com a en-
teada de Nelson Mandela, Josina
Machel. É também conselheira
das Nações Unidas e recebeu
uma distinção do Anita Borg Ins-
titute, Sisters Pass It on, pelo
seu trabalho educativo junto de

raparigas em Rajasthan.
AYESHA KHANA
Potencial humano
De Singapura
vem a co-

fundadora
e CEO da

AddoAl,
uma incu-
badora e

empresa de

soluções de in-

teligência artificial que foi consi-

derada pela revista Forbes como
uma das quatro companhias
asiáticas que irão "transformar o

mundo". A mesma revista consi-

derou Ayesha Khana uma das

empreendedoras femininas mais
inovadoras na região do Sudeste
Asiático em 2018, solidificando a

sua reputação neste campo.
O percurso de Khana até che-

gar aqui foi muito diversificado.
Passou mais de uma década a tra-
balhar em Wall Street, no desen-
volvimento de sistemas de gran-
de escala em operações de corre-

toras, analítica e gestão de risco.

Depois foi cofundadora do

Hybrid Reality Institute, e dire-
tora do Future Cities Group na
London School of Economics;
tem sido também conselheira na

Singularity University.
Com uma miríade de papéis

em simultâneo, a influência de

Ayesha Khana em Singapura re-
flete-se na atividade como con-
selheira estratégica em lA, cida-

des inteligentes efintech. Está
no conselho de administração
da agência governamental
IMDA (Infocomm Media Deve-
lopment Authority), que foi
criada para dar corpo à visão de

"nação inteligente" do pequeno
país asiático.

No âmbito educativo e huma-
nitário, Khana fundou a organi-
zação sem fins lucrativos 21C

Girls, que oferece aulas gratuitas
de IA e programação às raparigas
em Singapura.
ANA PAIVA
IA para melhorar
a sociedade
A investigado-
ra poitu-

guesae
um nome
incontor-
nável en-
tre a comu-
nidade cientí-
fica nacional. É

professora no Departamento de

Engenharia Informática do Ins-
tituto Superior Técnico (IST) da
Universidade de Lisboa e coorde-
nadora do GAIPS (acrónimo de

Grupo de Agentes Inteligentes e

Personagens Sintéticas) do

INESC-ID, agora denominado

Grupo de Investigação em IA
para as Pessoas e a Sociedade. O

grande foco de investigação da

professora Ana Paiva está nos

problemas e técnicas de criação
de agentes sociais que possam si-

mular comportamentos huma-
nos, sendo transparentes e natu-
rais até conseguirem dar a ilusão
de vida. Tal exige que estes siste-

mas artificiais exibam capacida-
des específicas, tais como a ex-

pressão de emoções e personali-
dade, empatia e colaboração.
Com uma extensa lista de traba-
lhos científicos publicados, a

contribuição da investigadora
portuguesa na área dos agentes
sociais artificiais - eventual-

mente, uma "inteligência artifi-
cial humana" - é indelével.


