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Manuela Veloso formou-se no Ins-

tituto Superior Técnico e doutorou-

-se pela Carnegie Mellon University

(CMU), EUA. Foi assistente no Téc-

nico e, após ingressar na carreira aca-
démica em CMU, teve um percurso

fulgurante, com numerosas distin-

ções, incluindo a Cátedra Finmecca-

nica, aCátedra Einstein da Academia

Chinesa das Ciências e a Cátedra

Herbert Simon, que ainda mantém

como professora catedrática. Em

CMU, foi eleita "University Profes-

sor", uma honra concedida apenas
a um pequeno grupo de docentes,

e foi diretora do Departamento de

Aprendizagem Automática da Es-

cola de Ciências da Computação.
Recentemente, foi convidada para
criar e dirigir um centro de investi-

gação em inteligência artificial na J P

Morgan, tendo tirado uma licença
sabática para enfrentar, em Nova

lorque, este novo desafio profissional.

Há mais de 30 anos que faz

investigação de topo e de nível in-

ternacional na área de inteligência

artificial, tendo já orientado dezenas

de alunos de doutoramento, com

quem desenvolveu novos algoritmos
de planeamento e controlo de robôs

móveis inteligentes. Foi cofundadora

do RoboCup, sendo a face mais visí-

vel desta iniciativa que visa o estudo

de equipas de robôs autónomos a

operar em diversos ambientes, como

o futebol robótico, e que continua

a atrair milhares de estudantes em
todo o mundo. Também contribuiu

para o desenvolvimento de robôs

de serviço, com navegação autó-

noma dentro de edifícios, e com um

novo paradigmade interação com os

humanos em que os robôs prestam

serviços de transporte e de guia, mas

pedem ajuda aos humanos para su-

perar as suas limitações (por exem-

plo, pode chamar-me o elevador por

favor).

É fellow das quatro grandes as-

sociações que reúnem cientistas

de todo o mundo nas áreas em que
é especialista: AAAS (American

Association for the Advancementof

Science), lEEE (instituteof Electrical

and Electronics Engineers), AAAI

(Association for the Advancement

of Artificial Intelligence) da ACM

(Association for Computing Machi-

nery). Além da sua intensa atividade

científica, Manuela Veloso tem de-

sempenhado um papel fundamental

no desenvolvimento das áreas em

que trabalha, muito além dos limites

da sua universidade, e do país que
escolheu para viver. Tem uma forte

ligação a Portugal e em particular ao

Técnico, onde faz visitas frequentes,
coorienta teses de doutoramento

e participa em projetos de I&D. Tem

acolhido estudantes portugueses
de pós-doutoramento no seu grupo
de investigação em CMU, participa
ativamente como docente e investi -

gadora no programa CMU-Portugal
e tem ajudado a chamar a atenção

para a importância da ciência e tec-

nologia poderem ser usadas para
resolver grandes desafios societais.

Manuela Veloso é "Distinguished
Lecturer" do IST e membro do Con-
selho da Diáspora Portuguesa, ten-
do sido distinguida como Mulher

na Ciência pela Agência Nacional

Ciência Viva em 2016 e com o Pré-

mio Mariade Lourdes Pintasilgo, atri-

buído pelo Técnico, em 2019.


