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O Impacto da Inteligência Artificial em Portugal  
debatido em Evento da Google 
 
No dia 28 de novembro, em Lisboa, a Google Portugal promove uma sessão, onde serão 
discutidos os impactos da Inteligência Artificial na economia e na sociedade portuguesa, 
onde a chefe do departamento de Intelligent Systems do Fraunhofer AICOS, Inês Sousa, 
irá dar o seu contributo. 
 
Do ambiente social aos negócios, a Inteligência Artificial começa a tornar-se parte do 
nosso quotidiano, começando a ser introduzida em todos os setores para reduzir o es-
forço humano, ao mesmo tempo que fornece resultados rápidos e precisos. 
 
Nasce por isso, uma necessidade premente de debater estas questões e a Google Portu-
gal, vai organizar uma sessão moderada pela Manager de Políticas Públicas da Google 
Portugal, Helena Martins, na próxima quinta-feira, em Lisboa, onde a chefe do departa-
mento de Intelligent Systems do Fraunhofer AICOS, Inês Sousa, juntamente com o Presi-
dente da Associação Portuguesa da Inteligência Artificial, Pedro Novais, e Fernando Pe-
reira, VP and Engineering Fellow na Google, são convidados a integrar o painel de espe-
cialistas que fará a análise da importância da Inteligência Artificial para o desenvolvi-
mento económico e social em Portugal. 
 
Atualmente o Fraunhofer AICOS tem se focado na investigação em Inteligência Artificial 
responsável, sendo que o nosso grupo de Intelligent Systems procura criar soluções para 
áreas de negócios onde a Inteligência Artificial começa a emergir. Este grupo é com-
posto por investigadores com profunda experiência em áreas como Processamento de 
Sinal e Imagem, Inteligência Artificial e Computação Cognitiva: as áreas nucleares neces-
sárias para desenvolver sistemas com a capacidade de perceber, analisar, aprender e, fi-
nalmente, raciocinar sobre os ambientes nos quais operam. 
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