
VAMOS DESCODIFICARA
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL?

Faz
parte do nosso quotidiano

e nós nem damos por isso.

Estamos em contacto com
ela cada vez que chamamos

um elevador ou cada vez que pegamos
no nosso smartphone. Mas também
se estende a áreas maiores, como por
exemplo: a saúde ou as seguradoras.
Está em todo o lado, a todas as horas
e o seu principal objetivo é facilitar o

nosso quotidiano.
Sim, referimo-nos à Inteligência Ar-

tificial (IA). Este grande tema, que tem
estado em constante debate e que ne-
cessita de ser aprofundado. Sabe-se que
a IA existe, consegue-se reconhecê-la,
mas o que é que é realmente? Onde é

que é aplicada? Quais são as suas impli-
cações? Como será daqui a uns anos o

nosso contacto com ela?
PROMOVER O DEBATE E A REFLE-

XÃO NA SOCIEDADE
Todas estas questões acompanham-

nos quando se fala sobre lA, e a Fide-

lidade, em parceria com a Culturgest,
deseja dar-lhes uma resposta, através
de um ciclo de três conferências sobre
IA- cada uma dedicada, respetivamen-
te: às aplicações da IA; às implicações;
e às especulações que se fazem sobre

a mesma. E todas elas contam com a

parceria científica do Instituto Superior
Técnico (IST).

A razão que fundamentou esta con-

ferência, segundo o presidente da Fide-

lidade, Jorge Magalhães Correia, foi a

correlação entre a atividade seguradora
e a IA "Os nossos centros de interesse
são a saúde, o envelhecimento da po-
pulação, as alterações climáticas, o ur-
banismo, a mobilidade - e a inteligência
artificial não é indiferente a nenhum



destes tópicos. Portanto, precisamos de

aprender mais sobre a I. A e acompa-
nhá-la. Queremos saber mais sobre este

tema e partilhá-lo com a sociedade.".
ONDE SE APLICA A INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL?

A primeira conferência, Inteligência
Artificial: Aplicações, já se realizou no
dia 17 de março e o resultado não podia
ter sido mais positivo. O grande audi-
tório da Culturgest ficou praticamente
cheio de pessoas de todas as idades. To-
dos vieram ouvir os especialistas Luísa

Coheur, professora catedrática do IST e

investigadora no Instituto de Engenha-
ria de Sistemas e Computadores; Pedro

Bizarro, cofundador e chiefscience offi-

cer da Feedzai; Milind Tambe, professor
catedrático na Universidade do Sul da
Califórnia (USC) e codiretor e funda-
dor do Centro de Inteligência Artificial
(CAIS); e Mário Figueiredo, professor
catedrático do IST e investigador de

aprendizagem automática, análise de

imagens e otimização.
A grande ideia transmitida foi

a de que a IA tem muitos benefí-
cios e que é uma mais-valia para o

nosso dia a dia. Luísa Coheur, pa-
ra sustentar esta afirmação, falou
sobre os famosos bots domésticos,
com quem interagimos para que se

acenda a luz da cozinha ou se ligue
a aparelhagem da sala. Estes pe-



quenos grandes assistentes trazem
mais eficiência e mais organização
ao nosso quotidiano, uma vez que
também nos ajudam a saber quais
as tarefas que temos marcadas pa-
ra aquele dia. Para uma realidade
mais comum, a investigadora men-
cionou bots mais simples, mas tam-
bém eficientes e que utilizamos com

frequência, como por exemplo: o

sistema de pergunta-resposta com o

qual interagimos quando decidimos

comprar um bilhete de comboio ou
avião, que nos pergunta qual o nosso

ponto de partida, o nosso destino e

quando queremos partir.
Pedro Bizarro, sendo chiefscience

officer da Feedzai, demonstrou que
a IA está presente em tudo o que im-
plique uma decisão. A aprendizagem
automática ou o machine learning,
como é conhecida, é uma prática
que se caracteriza por ensinar um
conjunto de técnicas a um sistema
artificial, a partir de exemplos, para
que este saiba tomar decisões, em
determinadas situações. São esses

exemplos que permitem fazer pre-
visões, que, por sua vez, determinam
a tomada de decisão.

Todos os sistemas que reco-
mendam, classificam ou prevêem,
que implicam uma decisão, detêm
machine learning e tal pode ser
vantajoso, seja para empresas que
combatem a fraude fiscal, como

para cabeleireiros, para os quais já
existem aplicações onde os clientes

conseguem ver como fica o cabelo
de determinada cor.

Já Milind Tambe acredita que a IA
"tem um potencial tremendo (...)" e

pode ser utilizada para as mais di-
versas finalidades: seja para o com-
bate contra as injustiças socioeconó-

micas, como para a preservação da

vida selvagem. Tambe detém uma
aplicação chamada PAWS - Protec-
tion Assistant for Wildlife Security
-, que é capaz de prever, através de
machine learning, onde é que os ca-

çadores ilegais irão atacar, com base

em patrulhas anteriores. As reser-
vas naturais da Malásia e de Ugan-
da estão vigiadas e controladas pela
aplicação e já foram salvos muitos
animais, nomeadamente, elefantes,
uma espécie muito cobiçada pelos
caçadores.
AINDA HA MUITO POR EXPLORAR
E POR APERFEIÇOAR

Nesta conferência, foram apenas
apresentados alguns exemplos so-
bre aplicações que funcionam com
base em machine learning. Existem
muitas mais e tanto podem ser boas

como más e foi isso que o professor
Mário Figueiredo explicou na pales-
tra seguinte. Ainda faltam muitos pas-
sos para que os sistemas de IA sejam
perfeitos, sem enviesamentos, sem

preconceitos, que é algo que ainda
acontece com frequência, dado que
as máquinas são ensinadas por huma-
nos, que, mesmo sem intenção, aca-
bam por passar as suas parcialidades
e ideias preestabelecidas. E esse é um
dos grandes desafios do machine lear-

ning e da IA: a imparcialidade, o não

enviesamento, a total compreensão
da linguagem humana - o alcance de
um nível de perfeição não humano.

Quais são as implicações da intro-
dução destes sistemas na sociedade,
a nível ético, laborai, económico e po-
lítico? Este será o tema do debate da

próxima conferência, que terá lugar
no dia 15 de maio, na Culturgest. A
entrada será gratuita.
Um dos grandes desafios

do machine learning e da



IA: a imparcialidade, o não

enviesamento - o alcance

de um nível de perfeição
não humano.

A Fidelidade, juntamente com a

Culturgest, procura colocar temas im-

portantes para a sociedade em debate;
e tal será posto em prática durante três

anos. Este primeiro ano e ciclo de con-
ferências, dedicado à lA, decorrerá até
5 de junho, onde o objetivo máximo é

a reflexão e a vontade de saber mais.

JORGE MAGALHÃES CORREIA,

PRESIDENTE DA FIDELIDADE

VERDADEIROS
PERCURSORES DA IA
" Aatividade seguradora tem
sido precursora, a nível mundial,

da aplicação destes modelos

de lA, na atividade empresarial

(...) agora temos a oportunidade
de predizer o futuro, através

de modelos preditivos de

comportamentos futuros,
na base da interpretação do

presente."

Uma conferência
onde não há

respostas certas

A IA é uma realidade

incontornável. Todos os seus

conceitos estão cada vez mais

presentes na forma como

interagimos com o mundo

e com os outros; por isso,

há que questionar mais, há

que ter mais conhecimento,

para que se possa refletir

e, consequentemente,
colocar perguntas que

exijam mais estudos, mais

aprofundamento. E esse é um

dos grandes objetivos desta

conferência.

Os especialistas não irão dar

respostas certas, porque não

existem respostas certas no

que diz respeito à IA - mas

respostas fundamentadas e

conscientes, que providenciem

mais debate e reflexão.

As próximas conferências

terão lugar nos dias 15 de

maio e 5 de junho. Desafie-se

e descubra mais sobre quais

as implicações da IA e as suas

especulações.


